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SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
Tato sekce zahrnuje činnosti spojené s využíváním rostlinných a živočišných přírodních zdrojů. Patří sem činnosti
jako pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, těžba dřeva a výroba jiných rostlinných
a živočišných produktů v zemědělských podnicích nebo jejich získávání z volné přírody.

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Tento oddíl zahrnuje dvě oblasti činnosti – výrobu rostlinných produktů a výrobu živočišných produktů. Dále zahrnuje
ekologické zemědělství a pěstování geneticky modifikovaných užitkových plodin a chov geneticky modifikovaných
hospodářských zvířat. Oddíl zahrnuje kultury pěstované na volném prostranství i ve sklenících.
Oddíl zahrnuje také poskytování služeb spojených se zemědělstvím a s lovem a odchytem divokých zvířat
a činnostmi s tím spojenými.
Skupina 01.5 (Smíšené hospodářství) tvoří výjimku ze základních pravidel určování hlavní činnosti. Při určování se
zde vychází z toho, že v četných zemědělských podnicích je rostlinná a živočišná výroba v přiměřené rovnováze
a jejich zařazení do jedné či druhé kategorie by bylo svévolné.
Zemědělství nezahrnuje následné zpracování zemědělských produktů (zařazeno v oddílu 10 (Výroba potravinářských
výrobků a krmiv) a oddílu 12 (Zpracování tabáku), jež přesahuje stupeň přípravy pro primární trhy. Zahrnuje přípravu
zemědělských produktů pro primární trhy.
Do zemědělství se dále nezahrnují polní stavební práce (např. terasování a odvodňování zemědělské půdy, příprava
rýžových polí atd.), které zahrnuje sekce F (Stavebnictví), a činnosti nákupních družstev a odbytových sdružení,
která se zabývají prodejem zemědělských produktů, zařazené do sekce G. Zemědělství nezahrnuje ani péči o krajinu
a zachování krajiny, které patří do třídy 81.30.

01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých
Tato skupina zahrnuje pěstování plodin jiných než trvalých, tzn. plodin s životností ne delší než dvě růstová období.
Skupina rovněž zahrnuje pěstování těchto plodin za účelem získávání osiva.

01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
Tato třída zahrnuje všechny druhy pěstování obilovin, luštěnin a olejnatých semen na volném prostranství. Tyto
plodiny jsou v zemědělských podnicích často pěstovány společně.
Z:
- pěstování obilovin, např.:
• pšenice
• kukuřice na zrno
• čiroku (sorghum)
• ječmene
• žita
• ovsa
• prosa
• ostatních obilovin j. n.
- pěstování luštěnin, např.:
• fazolí
• bobů
• cizrny
• dlouhatce čínského
• čočky
• lupiny (bob vlčí)
• hrachu
• Cajanus cajan
• ostatních luštěnin
- pěstování olejnatých semen, např.:
• sojových bobů
• podzemnice olejné
• semen bavlny
• semen ricinových bobů
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• lněných semen
• hořčičných semen
• semen mastňáku habešského (Guizotia abyssinica)
• semen řepky olejné
• semen světlice (safloru)
• sezamových semen
• slunečnicových semen
• jiných olejnatých semen
N:
- pěstování rýže (01.12)
- pěstování sladké kukuřice (01.13)
- pěstování krmné kukuřice (01.19)
- pěstování olejnatých plodů (01.26)

01.12 Pěstování rýže

01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
Z:
- pěstování listové nebo košťálové zeleniny, např.:
• artyčoku
• chřestu
• zelí
• květáku a brokolice
• hlávkového salátu a čekanky obecné
• špenátu
• jiné listové nebo košťálové zeleniny
- pěstování plodové zeleniny, např.:
• okurek salátových a nakládaček
• lilku
• rajčat
• vodních melounů
• cukrových melounů
• ostatních melounů a ostatní plodové zeleniny
- pěstování kořenové, cibulové a hlízové zeleniny, např.:
• mrkve
• vodnice
• česneku
• cibule (vč. šalotky)
• póru a jiné cibulové zeleniny
• ostatní kořenové nebo hlízové zeleniny
- pěstování hub a lanýžů
- pěstování zeleninových semen, vč. osiva cukrové řepy, avšak kromě osiva ostatní řepy
- pěstování cukrové řepy
- pěstování ostatní zeleniny
- pěstování kořenů a hlíz, např.:
• brambor
• batátů (sladkých brambor)
• manioku
• jamů
• ostatních kořenů a hlíz
N:
- pěstování papriky (capsicum spp.), jiného koření a aromatických rostlin (01.28)
- pěstování podhoubí (01.30)

01.14 Pěstování cukrové třtiny
N:
- pěstování cukrové řepy (01.13)
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01.15 Pěstování tabáku
N:
- zpracování tabáku (12.00)

01.16 Pěstování přadných rostlin
Z:
- pěstování bavlny
- pěstování juty, kenafu a ostatních textilních lýkových vláken
- pěstování lnu a pravého konopí
- pěstování sisalu a ostatních textilních agávových vláken
- pěstování abakových, ramiových a ostatních rostlinných přadných vláken
- pěstování ostatních přadných rostlin

01.19 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
Z:
- pěstování všech ostatních plodin jiných než trvalých:
• pěstování tuřínu, krmné řepy, kořenů pro krmné účely, jetele, vojtěšky, vičence, krmné kukuřice a ostatních trav,
krmné kapusty a podobného krmiva
• pěstování pohanky
• pěstování semen řepy (kromě cukrové řepy) a krmných plodin
• pěstování květin
• produkci řezaných květin a květinových poupat
• pěstování semen květin
N:
- pěstování jednoletých rostlin pro výrobu koření, rostlin pro aromatické, léčivé a farmaceutické účely (01.28)

01.2 Pěstování trvalých plodin
Tato skupina zahrnuje pěstování trvalých plodin, tzn. plodin, které přežijí více než dvě růstová období a které buď
po každém období odumřou nebo rostou nepřetržitě. Patří sem rovněž pěstování těchto plodin za účelem získávání
osiva.

01.21 Pěstování vinných hroznů
Z:
- pěstování vinných hroznů na vinicích
N:
- výrobu vína z vinných hroznů (11.02)

01.22 Pěstování tropického a subtropického ovoce
Z:
- pěstování tropického a subtropického ovoce:
• avokád
• banánů a plantejnů (zeleninových banánů)
• datlí
• fíků
• manga
• papaji
• ananasu
• jiného tropického a subtropického ovoce
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01.23 Pěstování citrusových plodů
Z:
- pěstování citrusových plodů:
• grapefruitů, vč. pomel (šedoků)
• citronů a limet
• pomerančů
• tangerinek, mandarinek, klementinek
• jiných citrusových plodů

01.24 Pěstování jádrového a peckového ovoce
Z:
- pěstování jádrového a peckového ovoce:
• jablek
• meruněk
• třešní a višní
• broskví a nektarinek
• hrušek a kdoulí
• švestek a trnek
• jiného jádrového a peckového ovoce

01.25 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
Z:
- pěstování bobulového ovoce:
• borůvek
• rybízu
• angreštu
• kiwi
• malin
• jahod
• ostatních bobulovin
- pěstování ovocných semen
- pěstování jedlých ořechů:
• mandlí
• oříšků kešu
• jedlých kaštanů
• lískových ořechů
• pistáciových oříšků
• vlašských ořechů
• jiných ořechů
- pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
• semen rohovníku (svatojánského chleba)
N:
- pěstování kokosových ořechů (01.26)

01.26 Pěstování olejnatých plodů
Z:
- pěstování olejnatých plodů:
• kokosových ořechů
• oliv
• palem olejných
• ostatních olejnatých plodů
N:
- pěstování sojových bobů, plodů podzemnice olejné a jiných olejnatých semen (01.11)
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01.27 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
Z:
- pěstování rostlin pro výrobu nápojů:
• kávy
• čaje
• maté
• kakaa
• ostatních rostlin pro výrobu nápojů

01.28 Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
Z:
- pěstování netrvalých i trvalých rostlin koření a aromatických rostlin:
• pepře (piper spp.)
• papriky (Capsicum spp.)
• muškátového oříšku, muškátového květu, amomu a kardamomu
• anýzu, badyánu a fenyklu
• skořice
• hřebíčku
• zázvoru
• vanilky
• chmele
• ostatního koření a aromatických rostlin
- pěstování rostlin za účelem výroby léčiv a narkotik

01.29 Pěstování ostatních trvalých plodin
Z:
- pěstování gumovníku za účelem výroby latexu
- pěstování vánočních stromků
- pěstování stromů za účelem získávání mízy
- pěstování rostlin druhů převážně využívaných ke splétání
N:
- pěstování květin, produkci řezaných květin a poupat a pěstování semen květin (01.19)
- získávání mízy nebo přírodní gumy podobné kaučuku z divoce rostoucích stromů (02.30)

01.3 Množení rostlin
01.30 Množení rostlin
Tato třída zahrnuje výrobu veškerého rostlinného sadbového materiálu, vč. bylinných a kořenových řízků a sazenic,
a to buď pro přímé množení rostlin nebo pro získávání podnoží, na které se štěpují vybrané rouby za účelem
pozdější výsadby a pěstování jako užitkových rostlin.
Z:
- pěstování rostlinné sadby
- pěstování okrasných rostlin vč. travních koberců
- pěstování živých rostlin pro cibule, hlízy a oddenky; získávání řízků a roubů; pěstování podhoubí
- provoz stromových školek, kromě lesních školek
N:
- pěstování rostlin za účelem získávání osiva (01.1, 01.2)
- provoz lesních školek (02.10)

01.4 Živočišná výroba
Tato skupina zahrnuje chov veškerých zvířat, s výjimkou chovu vodních zvířat.
N:
- ustájení hospodářských zvířat a péči o ně (01.62)
- produkci kůží a kožek na jatkách (10.11)
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01.41 Chov mléčného skotu
Z:
- chov mléčného skotu
- produkci syrového kravského a buvolího mléka
N:
- zpracování mléka (10.51)

01.42 Chov jiného skotu
Z:
- chov jatečného skotu a buvolů
- získávání spermatu skotu a buvolů

01.43 Chov koní a jiných koňovitých
Z:
- chov koní, oslů, mul a mezků
N:
- provoz dostihových a jezdeckých stájí (93.19)

01.44 Chov velbloudů a velbloudovitých
Z:
- chov velbloudů a jiných velbloudovitých (lam atd.)

01.45 Chov ovcí a koz
Z:
- chov ovcí a koz
- produkci syrového ovčího a kozího mléka
- produkci surové vlny
N:
- stříhání ovcí na základě smlouvy nebo dohody (01.62)
- produkci jateční (jirchářské) vlny (10.11)
- zpracování mléka (10.51)

01.46 Chov prasat

01.47 Chov drůbeže
Z:
- chov drůbeže:
• slepic, krůt, kachen, hus a perliček
- produkci drůbežích vajec
- provoz líhní
N:
- získávání per a prachového peří (10.12)

01.49 Chov ostatních zvířat
Z:
- chov zpola domestikovaných a ostatních živých zvířat:
• pštrosů a emu
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• ostatních ptáků (kromě drůbeže)
• hmyzu
• králíků a ostatních kožešinových zvířat
- produkci surových kožešin, kůží z plazů a ptáků na zvířecích farmách
- provoz farem pro chov červů, plžů atd.
- chov bource morušového a produkci kokonů bource morušového
- chov včel a produkci včelího medu a vosku
- zvířat v zájmovém chovu (kromě ryb):
• koček a psů
• ptáků (např. papoušků)
• křečků atd.
- chov různých zvířat
N:
- chov drůbeže (01.47)
- produkci kůží a kožek v rámci lovu a odchytu divokých zvířat (01.70)
- provoz žabích farem, krokodýlích farem, farem pro chov mořských červů (03.21, 03.22)
- provoz rybích farem (03.21, 03.22)
- ubytování a výcvik domácích zvířecích mazlíčků (96.09)
01.49.1 Chov drobných hospodářských zvířat
01.49.2 Chov kožešinových zvířat
01.49.3 Chov zvířat pro zájmový chov
01.49.9 Chov ostatních zvířat j. n.

01.5 Smíšené hospodářství
01.50 Smíšené hospodářství
Tato třída zahrnuje kombinaci rostlinné a živočišné výroby bez výrazné převahy jedné z těchto oblastí. Celkový
rozsah zemědělské činnosti není rozhodující. Dosahuje-li výroba rostlinných nebo živočišných produktů v jednom
zemědělském podniku více než 66 % standardního příspěvku na úhradu, nezařazuje se celková činnost do této třídy,
ale buď do výroby rostlinných nebo do výroby živočišných produktů.
N:
- smíšenou rostlinnou výrobu (01.1, 01.2)
- smíšenou živočišnou výrobu (01.4)

01.6 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Tato skupina zahrnuje činnosti spojené se zemědělskou výrobou a činnosti podobné zemědělství, které nejsou
vykonávané pro výrobní účely (ve smyslu získávání zemědělských produktů), vykonávané na základě smlouvy nebo
dohody. Skupina zahrnuje také posklizňové činnosti v rostlinné výrobě, které slouží přípravě zemědělských produktů
pro primární trhy.

01.61 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Z:
- poskytování zemědělských služeb pro rostlinnou výrobu na základě smlouvy nebo dohody:
• příprava polí
• zakládání kultur
• ošetřování kultur
• postřik kultur, vč. leteckého
• ořezávání ovocných stromů a vinné révy
• přesazování rýže; jednocení řepy
• sklizeň
• ochrana proti škůdcům (vč. králíků) v zemědělství
- udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu
- provozování zemědělských zavlažovacích systémů
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ZT:
- půjčování zemědělských strojů s obsluhou
N:
- posklizňové činnosti v rostlinné výrobě (01.63)
- odvodňování zemědělských ploch (43.12)
- krajinnou architekturu (71.11)
- činnosti agronomů a zemědělských ekonomů (74.90)
- činnosti související s úpravou krajiny (81.30)
- pořádání zemědělských výstav a veletrhů (82.30)

01.62 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Z:
- poskytování zemědělských služeb pro živočišnou výrobu na základě smlouvy nebo dohody:
• činnosti podporující rozmnožování, růst a výkony zvířat
• kontrola stád, vyhánění dobytka, příprava pastvin, kastrace drůbeže, čištění chovatelských prostor atd.
• činnosti spojené s umělou inseminací
• plemenářské služby
• stříhání ovcí
• ustájení hospodářských zvířat a péče o ně
ZT:
- činnosti podkovářů
N:
- poskytování prostor výlučně za účelem ustájení dobytka (68.20)
- činnosti veterinářů (75.00)
- očkování zvířat (75.00)
- pronájem zvířat (např. stád) (77.39)
- ubytování domácích zvířecích mazlíčků (96.09)

01.63 Posklizňové činnosti
Z:
- přípravu rostlinných produktů pro primární trhy, např. čištění, ořezávání, třídění, dezinfekci
- vyzrňování bavlny
- přípravu tabákových listů, např. sušení
- přípravu kakaových bobů, např. vyloupávání z lusků
- voskování ovoce
N:
- přípravu zemědělských produktů výrobcem (odpovídající třída ve skupinách 01.1, 01.2 a 01.3)
- posklizňové činnosti pro účely zlepšování kvality osiva (01.64)
- odstopkovávání a přesušování tabákových listů (12.00)
- činnosti obchodních zástupců a družstev zabývajících se prodejem zemědělských produktů (oddíl 46)
- velkoobchod se zemědělskými základními surovinami (46.2)

01.64 Zpracování osiva pro účely množení
Tato třída zahrnuje všechny posklizňové činnosti prováděné za účelem zlepšování kvality osiva jako odstranění
cizích látek, příliš malých, mechanicky nebo hmyzem poškozených nebo nezralých semen a snižování vlhkosti osiva
na úroveň vhodnou pro skladování. Tato činnost zahrnuje sušení, čištění, třídění a zacházení s osivem až po prodej.
Je zde zahrnuto také nakládání s geneticky modifikovanými osivy.
N:
- pěstování osiva (01.1, 01.2)
- zpracování semen za účelem získávání oleje (10.41)
- výzkumné činnosti pro účely vývoje nových forem osiva (72.11)
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01.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
01.70 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Z:
- lov a odchyt divokých zvířat na komerční bázi
- chytání a/nebo zabíjení zvířat za účelem získávání masa, kůží a kožek, pro účely výzkumu, pro zoologické zahrady
nebo pro zájmový chov
- získávání surových kožešin, kůží z plazů a ptáků v rámci lovu a odchytu divokých zvířat
ZT:
- lov mořských savců jako mrožů a tuleňů na pevnině
N:
- produkci surových kožešin, kůží z plazů a ptáků na zvířecích farmách (01.49)
- chov divokých zvířat na zvířecích farmách (01.4)
- lov velryb (03.11)
- produkci kůží a kožek na jatkách (10.11)
- sportovní a rekreační lov a činnosti s tím spojené (93.19)
- podpůrné činnosti pro lov a odchyt divoké zvěře (94.99)
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02 Lesnictví a těžba dřeva
Tento oddíl zahrnuje produkci kulatiny a sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů jiných než
dřeva. Vedle toho sem patří i lesnické činnosti vedoucí k produktům vyžadujícím pouze drobné opracování, jako je
palivové dřevo, dřevěné uhlí nebo dřevo k průmyslovému použití (např. důlní výdřeva, dřevní hmota atd.). Tyto
činnosti lze provádět jak v přírodních tak v uměle vysazených lesích.
Tento oddíl nezahrnuje další zpracování dřeva, které začíná řezáním dřeva na pile a jeho hoblováním (oddíl 16).

02.1 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Z:
- pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les
- pěstování podrostu, vlákninového dříví a dříví na otop
- provoz lesních školek
Tyto činnosti lze provádět jak v přírodních tak v uměle vysazených lesích.
N:
- pěstování vánočních stromků (01.29)
- provoz stromových školek, kromě lesních školek (01.30)
- sběr hub a jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)
- výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)

02.2 Těžba dřeva
02.20 Těžba dřeva
Z:
- produkci kulatiny pro dřevozpracující průmysl
- produkci kulatiny používané v neopracované formě, např. důlního dřeva, plotových kůlů a telegrafních sloupů
- sběr a produkci dřeva pro účely výroby energií
- sběr zbytků vzniklých při těžbě dřeva pro účely výroby energií
- produkci dřevěného uhlí v lese (tradičními metodami)
Produktem této činnosti jsou klády, odřezky nebo palivové dříví.
N:
- pěstování vánočních stromků (01.29)
- pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les (02.10)
- sběr jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)
- výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)
- produkci dřevěného uhlí na základě destilace (20.14)

02.3 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
02.30 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
Z:
- sběr divoce rostoucích produktů:
• hub, lanýžů
• bobulovin
• ořechů
• balaty a jiných druhů přírodní gumy podobné kaučuku
• korku
• šelaku a pryskyřice
• balzámů
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• rostlinného chmýří
• vochy
• žaludů, kaštanů
• mechů a lišejníků
N:
- pěstování těchto produktů (kromě pěstování korkového dubu) (oddíl 01)
- pěstování hub a lanýžů (01.13)
- pěstování bobulovin a ořechů (01.25)
- sběr palivového dříví (02.20)
- výrobu štěpek ze dřeva (16.10)

02.4 Podpůrné činnosti pro lesnictví
02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví
Tato třída zahrnuje také části lesnických činností vykonávané na základě smlouvy nebo dohody.
Z:
- poskytování služeb pro lesnictví:
• evidence dřevin
• poradenství v oboru lesnictví
• hodnocení dřeva
• protipožární ochrana
• kontrola a regulace škůdců v lesnictví
- poskytování služeb pro těžbu dřeva:
• doprava klád v lese
N:
- provoz lesních školek (02.10)
- odvodňování lesních ploch (43.12)
- vyklízení stavenišť (43.12)
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03 Rybolov a akvakultura
Tento oddíl zahrnuje rybolov a akvakulturu, tzn. využívání rybářských zdrojů mořského, brakického nebo
sladkovodního prostředí pro účely lovu nebo sběru ryb, korýšů, měkkýšů a jiných mořských organismů a produktů
(např. vodních rostlin, perel, mořských hub atd.).
Tento oddíl dále zahrnuje činnosti, které jsou běžně součástí výroby na vlastní účet (např. pěstování ústřic pro
výrobu perel). Poskytování služeb spojených s rybolovem a akvakulturou v sladkých a mořských vodách je zařazeno
do příslušných činností rybolovu a akvakultury.
Tento oddíl nezahrnuje stavbu a opravy lodí a člunů (30.1, 33.15) a sportovní a rekreační rybolov (93.19). Vyloučeno
je také zpracování ryb, korýšů a měkkýšů na lodích, není-li spojeno s rybolovem, a rovněž jejich zpracování
v zařízeních na pevnině (10.20).

03.1 Rybolov
Tato skupina zahrnuje rybolov, tj. lov, sběr a získávání divoce žijících vodních organismů (především ryb, korýšů
a měkkýšů, ale též rostlin) z oceánů, pobřežních nebo vnitrozemských vod pro lidskou konzumaci a k jiným účelům,
ručně nebo častěji pomocí různých rybářských nástrojů, např. sítí, udic nebo pastí. Tyto činnosti mohou být
prováděny na hranici přílivu a odlivu (např. sběr měkkýšů jako mušlí a ústřic), z pobřeží anebo z člunů a lodí (ať již
vyrobených vlastními silami nebo, častěji, vyrobených průmyslově) formou rybolovu při pobřeží nebo na volném moři.
Tyto činnosti zahrnují také lov ryb ve vodách s uměle nasazenými rybami.

03.11 Mořský rybolov
Z:
- komerční lov ryb v oceánech a pobřežních vodách
- sběr mořských korýšů a měkkýšů
- lov velryb
- lov mořských živočichů: želv, sumek a jiných pláštěnců, ježovek atd.
ZT:
- činnosti prováděné na lodích, na nichž probíhá nejen samotný rybolov, ale současně i zpracování a konzervování
ryb
- lov a sběr ostatních mořských organismů a materiálů: přírodních perel, mořských hub, korálů a řas
N:
- lov mořských savců jako mrožů a tuleňů, s výjimkou velryb (01.70)
- zpracování velryb na plavidlech k tomu určených (10.11)
- zpracování ryb, korýšů a měkkýšů na plavidlech k tomu určených nebo v závodech na pevnině (10.20)
- pronájem výletních lodí s posádkou pro námořní a pobřežní plavbu (např. plavba s rybařením) (50.10)
- činnosti rybářské inspekce a ochrany mořských rybolovných zdrojů a činnosti rybářské stráže (84.24)
- sportovní a rekreační rybolov a činnosti s tím spojené (93.19)
- provoz rybářských revírů pro sportovní rybolov (93.19)

03.12 Sladkovodní rybolov
Z:
- komerční lov ryb ve vnitrozemských vodách
- sběr sladkovodních korýšů a měkkýšů
- lov sladkovodních živočichů
ZT:
- sběr sladkovodních materiálů
N:
- zpracování ryb, korýšů a měkkýšů (10.20)
- činnosti rybářské inspekce a ochrany mořských rybolovných zdrojů a činnosti rybářské stráže (84.24)
- sportovní a rekreační rybolov a činnosti s tím spojené (93.19)
- provoz rybářských revírů pro sportovní rybolov (93.19)

13

03.2 Akvakultura
Tato skupina zahrnuje „akvakulturu“ (vodní farmaření), tzn. výrobní proces zahrnující chov (vč. odlovu) nebo
pěstování (vč. sklizně) vodních organismů (ryb, korýšů a měkkýšů, rostlin, krokodýlů, aligátorů a obojživelníků) při
využití postupů zvyšujících produkci těchto organismů nad úroveň běžnou pro jejich přirozené životní prostředí (např.
pravidelné násady, krmení a ochrana před dravci).
Chov nebo pěstování znamená péči o v zajetí rostoucí organismy až do okamžiku jejich vypuštění do volné přírody či
jejich průmyslového zpracování. Akvakultura se dále vyznačuje vlastnictvím jednotlivých organismů jednotlivými
osobami, podniky nebo státem během celého období chovu nebo pěstování těchto organismů až do momentu jejich
odlovu nebo sklizně včetně.

03.21 Mořská akvakultura
Z:
- chov mořských ryb, vč. akvarijních
- produkci potěru mlžů (ústřic, mušlí atd.), mladých humrů, mladých krevet, rybích jiker a násad
- pěstování jedlých mořských řas
- chov korýšů, mlžů a jiných měkkýšů jakož i ostatních vodních živočichů v mořských vodách
ZT:
- akvakulturu v brakických vodách
- akvakulturu v nádržích nebo sádkách naplněných slanou vodou
- provoz chovných stanic pro mořské ryby
- provoz farem pro chov mořských červů
N:
- chov žab (03.22)
- provoz rybářských revírů pro sportovní rybolov (93.19)

03.22 Sladkovodní akvakultura
Z:
- chov sladkovodních ryb, vč. akvarijních
- chov korýšů, mlžů a jiných měkkýšů jakož i ostatních vodních živočichů ve sladkých vodách
- provoz chovných stanic pro sladkovodní ryby
- chov žab
N:
- akvakulturu v nádržích nebo sádkách naplněných slanou vodou (03.21)
- provoz rybářských revírů pro sportovní rybolov (93.19)
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SEKCE B – TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
Zahrnuje získávání nerostných surovin, které se v přírodě vyskytují v pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo
plynném (zemní plyn) skupenství. Těžba těchto surovin se provádí různými metodami, např. hlubinným nebo
povrchovým dolováním, pomocí vrtů, těžbou z mořského dna. Zahrnuje také pomocné činnosti, např. drcení, mletí
(broušení), čištění, sušení, třídění, koncentrace rud, zkapalňování zemního plynu a aglomeraci pevných paliv. Tyto
činnosti jsou často vykonávány v těžebních závodech samotných nebo v závodech nacházejících se v blízkosti místa
těžby.
Oddíly, skupiny a třídy této sekce jsou členěny podle suroviny, která je hlavním získávaným produktem. Oddíly 05,
06 se týkají těžby a dolování fosilních paliv (černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn); oddíly 07, 08 se týkají těžby
rud, minerálů a produktů těžby kamenolomu.
Některé technické činnosti v sekci B, které jsou úzce spojené s těžbou uhlovodíků, mohou být uskutečněny pro třetí
stranu specializovanými jednotkami jako průmyslové práce anebo služby oddílu 09.
N:
- zpracování vytěžených surovin, viz sekce C (Zpracovatelský průmysl)
- využívání vytěžených surovin bez další transformace pro stavební účely, viz sekce F (Stavebnictví)
- stáčení přírodních pramenů a minerálních vod do lahví (11.07)
- drcení, mletí nebo jiné úpravy určitých zemin, kamenů a nerostů neprováděné v souvislosti s těžbou a dobýváním
(23.9)

05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
Tento oddíl zahrnuje dobývání pevných nerostných surovin v podzemních nebo povrchových dolech a činnosti (např.
třídění, čištění, lisování a jiné kroky nutné pro transport) vedoucí k snadno prodejnému výrobku.
Nezahrnuje výrobu koksu (19.10), služby související s těžbu uhlí nebo lignitu (09.90) nebo výrobu briket (19.20).

05.1 Těžba a úprava černého uhlí
05.10 Těžba a úprava černého uhlí
Z:
- těžbu černého uhlí: těžbu podzemní a povrchovou, včetně těžby prostřednictvím zkapalnění
- čištění, třídění, drcení, lisování, zhutňování atd. černého uhlí k roztřídění, zlepšování kvality nebo usnadnění
dopravy nebo skladování
ZT:
- zpětné získávání černého uhlí ze skrývky
N:
- těžbu hnědého uhlí (05.20)
- těžbu rašeliny (08.92)
- podpůrné služby při těžbě černého uhlí (09.90)
- zkušební vrty pro těžbu černého uhlí (09.90)
- výrobu pevných paliv v koksárenských pecích (19.10)
- výrobu briket z černého uhlí (19.20)
- práce za účelem přípravy pozemků pro těžbu uhlí (43.12)
05.10.1 Těžba černého uhlí
05.10.2 Úprava černého uhlí
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05.2 Těžba a úprava hnědého uhlí
05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí
Z:
- těžbu hnědého uhlí: těžbu podzemní nebo povrchovou, těžbu prostřednictvím zkapalnění
- čištění, odvodnění, drcení, zhutňování atd. hnědého uhlí ke zlepšování kvality nebo usnadnění dopravy nebo
skladování
N:
- těžbu černého uhlí (05.10)
- těžbu rašeliny (08.92)
- podpůrné služby při těžbě hnědého uhlí (09.90)
- zkušební vrty pro těžbu uhlí (09.90)
- výrobu briket z hnědého uhlí (19.20)
- práce za účelem přípravy pozemků pro těžbu uhlí (43.12)
05.20.1 Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu
05.20.2 Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu
05.20.3 Těžba lignitu
05.20.4 Úprava lignitu
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06 Těžba ropy a zemního plynu
Tento oddíl zahrnuje produkci surové ropy, těžbu a dobývání ropy z naftonosných (živičných) břidlic a ropných písků
a těžbu zemního plynu a obnovu (regeneraci) kapalných uhlovodíků. Zahrnuje aktivity týkající se obsluhy anebo
rozvoje majetku (nemovitosti) s ropnými a plynovými poli.
Patří sem také činnosti jako kompletace a vybavování vrtů, provoz separátorů, demulgátorů, usazovacích zařízení,
vedení pro vytěžování ropných polí a všechny ostatní činnosti při přípravě ropy a zemního plynu z místa těžby
až do místa dodávky.
N
- služby prováděné v souvislosti s ropnými a plynovými poli na základě smlouvy nebo dohody (09.10)
- geologický průzkum ropných a plynových pramenů (vrtů) (09.10)
- zkušební a průzkumné vrty (09.10)
- rafinaci produktů z ropných (minerálních) olejů (19.20)
- geofyzikální, geologický a seismický průzkum (71.12)

06.1 Těžba ropy
06.10 Těžba ropy
Z:
- těžbu surové ropy
ZT:
- těžbu živičných nebo naftonosných břidlic a písků
- získávání surové ropy z živičných břidlic (živičného lupku) a písků
- postupy k dosažení surové ropy: dekantaci, odsolování, dehydrataci, stabilizaci atd.
N:
- podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu (09.10)
- průzkum ropy a plynu (09.10)
- výroba rafinovaných ropných produktů (19.20)
- získávání zkapalněného topného plynu z rafinace ropy (19.20)
- provoz ropovodů (49.50)

06.2 Těžba zemního plynu
06.20 Těžba zemního plynu
Z:
- výrobu surových plynných uhlovodíků (zemního plynu)
- získávání kondenzátu
- dehydrataci (vyčerpání) a separování kapalných frakcí uhlovodíku
- odsířování plynu
ZT:
- získávání uhlovodíků zkapalňováním nebo pyrolýzou
N:
- podpůrné služby při těžbě ropy a zemního plynu (09.10)
- průzkum ropy a plynu (09.10)
- získávání zkapalněného topného plynu z rafinace ropy (19.20)
- výrobu průmyslových plynů (20.11)
- provoz ropovodů (49.50)
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07 Těžba a úprava rud
Tento oddíl zahrnuje podzemní nebo povrchovou těžbu nerostů (rud), těžbu z mořského dna atd. Zahrnuje také
mechanické úpravy a obohacení rud jako drcení, broušení, mletí, propírání, sušení, spékání, pražení nebo
vyluhování rud, gravimetrickou separaci nebo flotaci.
N:
- pražení pyritů (20.13)
- výrobu oxidu hlinitého (24.42)
- provoz vysokých pecí (oddíl 24)

07.1 Těžba a úprava železných rud
07.10 Těžba a úprava železných rud
Z:
- těžbu rud vysoce hodnocenou zejména pro obsah železa
- mechanickou úpravu a aglomeraci železných rud
N:
- těžbu a úpravu pyritů a pyrhotinu (kromě pražení) (08.91)
07.10.1 Těžba železných rud
07.10.2 Úprava železných rud

07.2 Těžba a úprava neželezných rud
Tato skupina zahrnuje těžbu neželezných kovových rud.

07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud
Z:
- těžbu rud zejména vysoce hodnocených pro obsah uranu a thoria: smolince atd.
- koncentrace těchto rud
- výrobu (zpracování) nečistého uranového koncentrátu
N:
- obohacení uranových a thoriových rud (20.13)
- výrobu uranu ze smolince nebo jiných rud (24.46)
- tavení a rafinaci uranu (24.46)
07.21.1 Těžba uranových a thoriových rud
07.21.2 Úprava uranových a thoriových rud

07.29 Těžba a úprava ostatních neželezných rud
Z:
- těžbu a úpravu rud zejména vysoce hodnocených pro obsah neželezných kovů:
rud hliníku (bauxit), mědi, olova, zinku, cínu, manganu, chromu, niklu, kobaltu, molybdenu, tantalu, vanadia atd.
• drahých kovů: zlata, stříbra, platiny
N:
- těžbu a úpravu uranových a thoriových rud (07.21)
- výrobu oxidu hlinitého (24.42)
- výrobu měděných nebo niklových slitků (mattes) (24.44, 24.45)
07.29.1 Těžba ostatních neželezných rud
07.29.2 Úprava ostatních neželezných rud
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08 Ostatní těžba a dobývání
Tento oddíl zahrnuje vedle těžby v dolech a lomech také bagrování nánosů, drcení kamene a využití solných bažin.
Produkty jsou využívány zejména ve stavebnictví (např. písek, kameny), při výrobě stavebních hmot (např. jíl,
sádrovec, vápenec), při výrobě chemikálií atd.
Tento oddíl nezahrnuje zpracování získaných nerostů (kromě drcení, mletí, řezání, čištění, sušení, třídění a mísení).

08.1 Dobývání kamene, písků a jílů
08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
Z:
- těžbu kamene, hrubé otesání a řezání bloků stavebního kamene jako mramoru, žuly, pískovce atd.
- drcení a mletí přírodních bloků a stavebního kamene
- těžba a úpravu vápence
- dobývání sádrovce a anhydritu
- dobývání křídy a surového dolomitu
N:
- těžbu surovin pro chemický průmysl a výrobu průmyslových hnojiv (08.91)
- výrobu páleného dolomitu (23.52)
- opracování a formování kamene mimo lomy (23.70)

08.12 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Z:
- těžbu a bagrování průmyslových písků, stavebních písků a štěrkopísků
- dělení a drcení štěrkopísků
- dobývání písků
- těžbu jílů, ohnivzdorné hlíny a kaolinu
N:
- těžbu živičných písků (06.10)

08.9 Těžba a dobývání j. n.
08.91 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
Z:
- těžbu přírodních fosfátů a přírodních draselných solí
- těžbu přírodní síry
- těžbu a úpravu pyritu a pyrhotinu, kromě pražení
- těžbu přírodního síranu a uhličitanu barnatého (barytu a witheritu), přírodního boratanu, přírodního síranu
hořečnatého (kieseritu)
- těžbu zemních hlinek a kazivce a jiných nerostných výchozích surovin pro výrobu chemikálií
ZT:
- těžbu guána
N:
- těžbu soli (08.93)
- pražení pyritů (20.13)
- výrobu umělých hnojiv a sloučenin dusíku (20.15)
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08.92 Těžba rašeliny
Z:
- těžbu rašeliny
- úpravu rašeliny za účelem zlepšení kvality nebo zjednodušení dopravy nebo skladování
N:
- vedlejší (podpůrné) služby při těžbě rašeliny (09.90)
- výrobu briket z rašeliny (19.20)
- výrobu zahradních směsí z rašeliny, zeminy, humusu, písků, jílů, minerálních hnojiv atd. (20.15)
- výrobu předmětů z rašeliny (23.99)

08.93 Těžba soli
Z:
- hlubinnou těžbu soli, také těžbu rozpouštěním a čerpáním
- výrobu soli z mořské nebo jiné solné vody odpařováním
- drcení, čištění a rafinaci surové soli u výrobce
N:
- zpracování soli na jedlou sůl, např. jodizovanou sůl (10.84)
- výrobu pitné vody odpařováním ze slané vody (36.00)

08.99 Ostatní těžba a dobývání j. n.
Z:
- těžbu a dobývání různých minerálů a surovin:
• brusných materiálů, azbestu, křemelinu, přírodních grafitů, mastku (talku), živce atd.
• přírodního asfaltu; asfaltitu a asfaltového kamene; přírodní pevné živice (bitumen)
• drahokamů i polodrahokamů, křemene, slídy atd.
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09 Podpůrné činnosti při těžbě
Tento oddíl zahrnuje specializované podpůrné služby, týkající se těžby, pokud jsou na základě smlouvy nebo
dohody.
Zahrnuje průzkumné práce prováděné formou obvyklých průzkumných metod, jako vrtání vrtných jader a geologické
monitorování a vrty všeho druhu za účelem těžby ropy a kovových a nekovových nerostů. Dalšími typickými službami
jsou budování základů ropných a plynových vrtů, cementování ochranných trubek pro ropné a plynové vrty, čištění
ropných a plynových vrtů, drenážování (odvodňování) a odčerpávání dolů, odstraňování skrývek pro doly atd.

09.1 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
Z:
- služby poskytované na ropných a plynových polích na základě smlouvy nebo dohody:
• průzkumné práce v souvislosti s těžbou ropy nebo zemního plynu, prováděné, např. formou obvyklých
průzkumných metod, jako geologické monitorování v oblasti slibující výtěžnost
• zkušební, rozšiřující, výrobní a pomocné vrty; zakládání vrtů, montáže, opravy a demontáže vrtných zařízení;
cementování a plnění vrtných jam pro ropné a plynové vrty; odčerpání vrtných jam; uzavření vrtných jam a jejich
opuštění atd.
• zkapalňování a opětné zplyňování zemního plynu v místě těžby pro dopravní účely
• odvodňování a čerpání na základě smlouvy nebo dohody
• zkušební vrty při těžbě ropy nebo zemního plynu
ZT:
- práce protipožární ochrany na ropných a plynových polích
N:
- služby prováděné přímo provozovateli ropných a plynových polí (06.10, 06.20)
- odborné opravy těžebních strojů (33.12)
- zkapalňování a opětné zplyňování zemního plynu pro dopravní účely, neprováděné v místě těžby (52.21)
- geofyzikální, geologický a seismický průzkum (71.12)

09.9 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
09.90 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
Z:
- služby prováděné na základě smlouvy nebo dohody, které slouží podpoře těžebních činností uvedených v oddílech
05, 07 a 08
• průzkumné práce, např. obvyklé průzkumné metody, jako vrtání vrtných jader a geologické monitorování
v oblasti slibující výtěžnost
• odvodňování a čerpání prováděné na základě smlouvy nebo dohody
• provádění zkušebních a průzkumných vrtů
N:
- provozování dolů a lomů prováděné na základě smlouvy nebo dohody (oddíly 05, 07 nebo 08)
- odborné opravy těžebních strojů (33.12)
- služby geofyzikálního průzkumu, nebo na základě smlouvy nebo dohody (71.12)
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SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Tato sekce zahrnuje mechanickou, fyzikální nebo chemickou přeměnu materiálů nebo komponentů na nové produkty
(zboží), ačkoliv toto nelze použít jako jednotné univerzální kritérium pro definování výroby zboží, tj. zpracovatelského
průmyslu, (dále pod poznámkou ke zpracování odpadů). Materiály, látky a suroviny, které se využívají jako vstupy
zpracovatelského průmyslu, jsou produkty zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, těžby, dobývání kamene
a písků a jílů nebo se též může jednat o produkty jiných zpracovatelských činností. Podstatná změna, renovace nebo
rekonstrukce produktů se obecně považuje za výrobu zboží, a zařazuje se tedy do zpracovatelského průmyslu.
Výsledkem výrobního postupu jsou buď hotové výrobky určené pro užívání nebo spotřebu nebo polotovary určené
k dalšímu opracování nebo zpracování. Příklad: Produkt rafinace oxidu hlinitého je vstupem používaným pro primární
výrobu hliníku, primární hliník je vstupem pro závod na výrobu hliníkového drátu a hliníkový drát je vstupem pro
výrobu drátěných výrobků.
Výroba speciálních dílů, doplňků a příslušenství ke strojům a zařízením je zásadně přiřazena do stejné třídy jako
výroba příslušných strojů a zařízení. Výroba nespecializovaných dílů strojů a zařízení (např. motorů, pístů,
elektromotorů, elektrických celků, ventilů, převodů, kuličkových ložisek) je zařazena v příslušných třídách odděleně
od strojů a zařízení, pro které mohou být tyto díly a zařízení použity. Nicméně výroba speciálních dílů nebo
speciálního příslušenství vyráběná litím nebo vytlačováním plastů je zahrnuta ve skupině 22.2.
Montáž dílů produktů se rovněž zahrnuje do zpracovatelského průmyslu. Patří sem také montáž produktů
ze smontovaných dílů, a to jak z dílů vlastní výroby tak z dílů koupených.
Zpětné získávání surovin z odpadů, tzn. zpracování odpadů na druhotné suroviny, je zařazeno do skupiny 38.3
(Úprava odpadu k dalšímu využití). Ačkoliv tato činnost může zahrnovat též fyzikální nebo chemickou přeměnu,
nepovažuje se za výrobu zboží, a nespadá tedy do zpracovatelského průmyslu. Hlavním účelem této činnosti
je úprava nebo zpracování odpadů, proto je zařazena do sekce E (Zásobování vodou; činnosti spojené s odpadními
vodami, odpady a sanacemi). Naopak výroba nových hotových produktů (na rozdíl od druhotných surovin)
je zařazena do zpracovatelského průmyslu i tehdy, pokud jsou při této výrobě jako vstup využívány odpady.
Například získávání stříbra z odpadu filmů se tak považuje za výrobu v rámci zpracovatelského průmyslu.
Specializovaná údržba, opravy a instalace strojů a zařízení patří obecně do oddílu 33 (Opravy a instalace strojů
a zařízení). Avšak opravy počítačů (přístrojů na zpracování dat) a spotřebního zboží jsou zařazeny do oddílu 95
(Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), zatímco opravy motorových vozidel
do oddílu 45 (Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel).
Provádí-li se instalace strojů a zařízení jako specializovaná činnost, je zahrnuta v 33.20.
Poznámka: Hranice mezi výrobními činnostmi patřícími do zpracovatelského průmyslu a činnostmi spadajícími
do ostatních sektorů klasifikačního systému mohou být poněkud nejasné. Obecně platí, že hospodářská odvětví
sekce „Zpracovatelský průmysl“ zahrnují přeměnu materiálů na nové produkty. Výsledkem je nový výrobek. Definice
nových produktů však může být subjektivní. Pro ujasnění jsou zde uvedeny činnosti, které v CZ-NACE
do zpracovatelského průmyslu spadají:
• zpracování čerstvých ryb (filetování ryb), otevírání ústřic apod., které není prováděno na rybářském plavidle
(10.20)
• pasterování a stáčení mléka do lahví (10.51)
• zpracování usní (15.11)
• impregnování dřeva (16.10)
• tisk a s ním související činnosti (18.1)
• protektorování pneumatik (22.11)
• výroba hotových betonových směsí (23.63)
• elektrochemické pokovování, pokovování, tepelné opracování kovů, leštění (25.61)
• přestavba a rekonstrukce strojů (např. automobilových motorů) (29.10)
Naopak existují činnosti, které sice příležitostně zahrnují transformační postupy, jsou však zařazeny do jiných sekcí
CZ-NACE (nebo, jinak řečeno, nepatří do zpracovatelského průmyslu).
Mezi takové činnosti patří např.:
• těžba dřeva, zařazená do sekce A (Zemědělství, lesnictví a rybářství);
• úprava zemědělských produktů, zařazená do sekce A (Zemědělství, lesnictví a rybářství);
• úprava potravin pro okamžitou spotřebu na místě, zařazená do oddílu 56 (Stravování a pohostinství);
• úprava rud a jiných nerostů, zařazená do sekce B (Těžba a dobývání);
• výstavba a montážní činnosti prováděné na staveništi, zařazené do sekce F (Stavebnictví);
• rozdělování zboží z velkých balení do menších, a to včetně balení, přebalování nebo plnění lihovin, chemikálií
a jiných tekutin do lahví, třídění odpadu; míchání barev dle přání zákazníka; řezání kovů dle přání zákazníka;
zpracování, jehož výsledkem není rozdílné zboží, zařazené do sekce G (Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel)
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10 Výroba potravinářských výrobků
Tento oddíl zahrnuje zpracování produktů zemědělství, lesnictví a rybářství na potraviny pro lidi a krmiva pro zvířata
a výrobu různých meziproduktů, které nejsou přímo potravinami. Při výrobě potravin a krmiv často vznikají také
vedlejší produkty větší či menší užitkové hodnoty (např. kůže na jatkách nebo pokrutiny při výrobě oleje).
Oddíl je členěn podle činností týkajících se rozdílných druhů produktů: masa, ryb, ovoce a zeleniny, olejů a tuků,
mléčných výrobků, mlýnských a škrobárenských výrobků, pekařských a jiných moučných výrobků, ostatních potravin
a krmiv. Výroba může být prováděna jak na vlastní účet, tak pro třetí stranu (např. porážka zvířat na zakázku).
Tento oddíl nezahrnuje úpravu pokrmů pro okamžitou spotřebu, jako např. v restauracích.
Některé činnosti jsou zařazeny do zpracovatelského průmyslu (např. ty, které jsou prováděné v pekárnách,
cukrárnách a řeznictvích prodávajících svoji vlastní produkci), i když by tyto činnosti mohly být považovány
za maloobchodní činnost ve vlastních prodejnách výrobce. Pokud však dochází pouze k minimálnímu zpracování,
které nepředstavuje skutečnou přeměnu, je jednotka zařazena do obchodu (sekce G).
Úprava potravin pro okamžitou spotřebu na místě je zařazena do oddílu 56 (Stravování a pohostinství).
Zpracování jatečního odpadu a vedlejších produktů k výrobě krmiva pro zvířata je zařazeno v 10.9, zpracování
odpadu z potravin a nápojů na druhotné suroviny je naopak zařazeno do 38.3 a likvidace odpadu z potravin a nápojů
do 38.21.

10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůběžího
Z:
- provoz jatek, v nichž se provádí porážka, zpracování a balení masa jiného než drůbežího(tj. hovězího, vepřového,
skopového, králičího, velbloudího atd.)
- výrobu čerstvého a mrazeného masa, v celku
- výrobu čerstvého a mrazeného masa, výsekového
ZT:
- porážku a zpracování velryb na pevnině nebo na plavidlech k tomu určených
- produkci kůží a kožek, vč. žíní a srsti, na jatkách
- tavení vepřového sádla a jiných jedlých tuků živočišného původu
- zpracování jatečního odpadu
- produkci jateční (jirchářské) vlny
N:
- tavení jedlých drůbežích tuků (10.12)
- balení masa (82.92)

10.12 Zpracování a konzervování drůběžího masa
Z:
- provoz jatek, v nichž se provádí porážka, zpracování a balení drůbežího masa
- výrobu čerstvého nebo mrazeného drůbežího masa v jednotlivých porcích
- tavení jedlých drůbežích tuků
ZT:
- získávání per a prachového peří
N:
- balení masa (82.92)

10.13 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
Z:
- výrobu sušeného, soleného nebo uzeného masa
- výrobu masných výrobků jako:
• párků, vuřtů, salámů, jitrnic, jelit, tlačenky, cerbulátu, paštik, ragú, vařené šunky
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N:
- výrobu mrazených hotových pokrmů z masa, vč. drůbežího (10.85)
- výrobu polévek s obsahem masa (10.89)
- velkoobchod s masem a masnými výrobky (46.32)
- balení masa (82.92)

10.2 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10.20 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
Z:
- zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů: zmrazování (též hluboké), sušení, vaření, uzení, prosolování,
nakládání do láků, výrobu konzerv atd.
- výrobu produktů z ryb, korýšů a měkkýšů:rybího filé, jiker, kaviáru, kaviárových náhražek atd.
- výrobu rybí moučky pro lidskou výživu nebo jako krmiva pro zvířata
- výrobu mouček a vylisovaných šťáv z ryb a jiných vodních živočichů, nevhodných pro lidskou výživu
ZT:
- zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů na plavidlech k tomu určených
- zpracování mořských řas
N:
- zpracování a konzervování ryb na rybářských plavidlech (03.11)
- zpracování velryb na pevnině nebo na plavidlech k tomu určených (10.11)
- výrobu olejů a tuků z mořských živočichů (10.41)
- výrobu mrazených hotových pokrmů z ryb (10.85)
- výrobu rybích polévek (10.89)

10.3 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
10.31 Zpracování a konzervování brambor
Z:
- zpracování a konzervování brambor:
• výroba mrazených bramborových polotovarů
• výroba dehydratované bramborové kaše
• výroba bramborových krekrů
• výroba bramborových lupínků
• výroba bramborových vloček a mouky
ZT:
- průmyslové loupání a škrábání brambor

10.32 Výroba ovocných a zeleninových šťáv
Z:
- výrobu ovocných a zeleninových šťáv
ZT:
- výrobu koncentrátů z čerstvého ovoce a zeleniny

10.39 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
Z:
- výrobu potravin obsahujících převážně ovoce nebo zeleninu, kromě hotových pokrmů mrazených nebo
v konzervách
- konzervování ovoce, ořechů nebo zeleniny: zmrazování, sušení, nakládání do oleje nebo octa, zpracování do
konzerv atd.
- výrobu produktů z ovoce nebo zeleniny
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- výrobu marmelád, džemů, ovocných rosolů
- pražení ořechů
- výrobu ořechových potravin a ořechových pomazánek
ZT:
- výrobu rychle se kazících potravin z ovoce a zeleniny, např.:
• salátů; salátových směsí, balených
• loupané nebo krájené zeleniny
• tofu (sojového tvarohu)
N:
- výrobu ovocných a zeleninových šťáv (10.32)
- výrobu mouky ze sušených luštěnin (10.61)
- konzervaci ovoce a ořechů v cukru (10.82)
- výrobu hotových zeleninových pokrmů (10.85)
- výrobu umělých koncentrátů (10.89)

10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
Tato skupina zahrnuje výrobu surových a rafinovaných olejů a tuků ze surovin rostlinného nebo živočišného původu,
nikoliv však tavení a rafinaci vepřového sádla a jiných jedlých živočišných tuků.

10.41 Výroba olejů a tuků
Z:
- výrobu surových rostlinných olejů z oliv, sojových bobů, palmových jader, slunečnicových semen, bavlněných
semen, řepky, hořčičných semen, lněných semen atd.
- výrobu mouky z neodtučněných olejnatých semen, plodů nebo jader
- výrobu rafinovaných rostlinných olejů: olivového oleje, sojového oleje atd.
- zpracování rostlinných olejů: odkalování, převařování, dehydrataci, hydrogenaci atd.
ZT:
- výrobu nejedlých živočišných olejů a tuků
- výrobu olejů z ryb a mořských savců
- výrobu bavlněné cupaniny, pokrutin a jiných vedlejších produktů výroby olejů
N:
- tavení a rafinaci vepřového sádla a jiných jedlých živočišných tuků (10.11)
- výrobu margarínu (10.42)
- mletí kukuřice za mokra (10.62)
- výrobu kukuřičného oleje (10.62)
- výrobu esenciálních olejů (20.53)
- zpracování olejů a tuků chemickými postupy (20.59)

10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
Z:
- výrobu margarínu
- výrobu ostatních pomazánek nahrazujících máslo
- výrobu složených pokrmových tuků

10.5 Výroba mléčných výrobků
10.51 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
Z:
- výrobu pasterizovaného, sterilizovaného, homogenizovaného anebo vysokou teplotou upraveného čerstvého
tekutého mléka
- výrobu mléčných nápojů
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- výrobu smetany z pasterizovaného, sterilizovaného nebo homogenizovaného čerstvého tekutého mléka
- výrobu sušeného nebo zahuštěného mléka, též slazeného
- výrobu mléka nebo smetany v tuhém stavu
- výrobu másla
- výrobu jogurtů
- výrobu sýrů a tvarohu
- výrobu syrovátky
- výrobu kaseinu nebo laktózy
N:
- výrobu syrového mléka kravského (01.41)
- výrobu syrového mléka ovčího, kozího, kobylího, oslího, velbloudího apod. (01.43, 01.44, 01.45)
- výrobu náhražek mléka a sýrů ne na bázi sekretů vylučovaných mléčnou žlázou (10.89)

10.52 Výroba zmrzliny
Z:
- výrobu zmrzliny, sorbetů apod.
N:
- provozování zmrzlinových barů a cukráren (56.10)

10.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
Tato skupina zahrnuje mletí obilí nebo zeleniny na mouku, mletí, čištění a leštění rýže a výrobu moučných směsí
nebo těst z těchto produktů.
Tato skupina zahrnuje také mletí kukuřice a zeleniny za mokra a výrobu škrobu a výrobků na bázi škrobu.

10.61 Výroba mlýnských výrobků
Z:
- loupání a mletí obilí: výrobu mouky, krup, šrotu a pelet
- loupání a mletí rýže: výrobu loupané, mleté, leštěné, hlazené, předvařené nebo upravené rýže a výrobu rýžové
mouky
- loupání a mletí zeleniny: výrobu mouky ze sušených luštěnin, kořenů nebo hlíz nebo z jedlých ořechů
- výrobu obilných vloček, lupínků a jiných „snídaňových“ pokrmů
- výrobu moučných směsí a těst na pečení chleba a jiných pekařských výrobků, cukrářských výrobků (vč. sušenek
nebo palačinek)
N:
- výrobu bramborových vloček a mouky (10.31)
- mletí kukuřice za mokra (10.62)

10.62 Výroba škrobárenských výrobků
Z:
- výrobu škrobu z rýže, brambor, kukuřice atd.
- mletí kukuřice za mokra
- výrobu glukózy, glukózového sirupu, maltózy, inulinu atd.
- výrobu lepku
- výrobu tapioky a jejích náhražek z jiných škrobů
- výrobu kukuřičného oleje
N:
- výrobu laktózy (mléčného cukru) (10.51)
- výrobu třtinového a řepného cukru (10.81)
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10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu pečiva, makaronů, nudlí a podobných výrobků.

10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Z:
- výrobu pekařských a cukrářských výrobků:
• chleba, rohlíků a jiného pečiva
• čerstvých cukrářských výrobků jako koláčů, dortů, vdolků, vaflí atd.
N:
- výrobu trvanlivého pečiva (10.72)
- výrobu těstovin (10.73)
- ohřívání pekařských a cukrářských výrobků pro okamžitou spotřebu (oddíl 56)

10.72 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
Z:
- výrobu sucharů, sušenek a podobného trvanlivého pečiva
- výrobu trvanlivých cukrářských výrobků
- výrobu trvanlivých sladkých nebo slaných výrobků jako čajového pečiva, krekrů, preclíků apod.
N:
- výrobu bramborových lupínků (10.31)

10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
Z:
- výrobu těstovin jako makaronů a nudlí, též vařených nebo plněných
- výrobu kuskusu
- výrobu mrazených těstovin nebo těstovinových konzerv
N:
- výrobu hotových kuskusových pokrmů (10.85)
- výrobu polévek obsahujících těstoviny (10.89)

10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu cukru a cukrovinek, hotových pokrmů, kávy, čaje a koření, jakož i rychle se kazících
potravin a speciálních potravinových výrobků.

10.81 Výroba cukru
Z:
- výrobu nebo rafinaci cukru (sacharózy) a jeho náhražek ze šťáv z cukrové třtiny, cukrové řepy, javoru a palem
- výrobu cukerných sirupů
- výrobu melasy
- výrobu javorového sirupu a javorového cukru
N:
- výrobu glukózy, glukózového sirupu, maltózy (10.62)

10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
Z:
- výrobu kakaa, kakaového másla, kakaovéhu tuku, kakaového oleje
- výrobu čokolády a čokoládových výrobků
- výrobu cukrovinek: karamelek, ústních pastilek, nugátu, fondánu, bílé čokolády
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- výrobu žvýkaček
- konzervaci ovoce, ořechů, ovocné kůry a dalších rostlinných částí v cukru
- výrobu bonbónů
N:
- výrobu stolního cukru (10.81)

10.83 Zpracování čaje a kávy
Z:
- dekofeinizaci a pražení kávy
- výrobu kávových produktů:
• mleté kávy
• rozpustné kávy
• kávových extraktů a koncentrátů
- výrobu kávových náhražek
- výrobu směsí čaje a maté
- výrobu výtažků a přípravků z čaje a maté
ZT:
- výrobu bylinných čajů (z máty peprné, sporýše lékařského, heřmánku atd.)
N:
- výrobu inulinu (10.62)
- výrobu destilátů, piva, vína a nealkoholických nápojů (oddíl 11)
- úpravu rostlinných produktů pro farmaceutické využití (21.10)

10.84 Výroba koření a aromatických výtažků
Z:
- výrobu koření, omáček, přísad do pokrmů:
• majonézy
• hořčičné moučky
• hořčice atd.
- výrobu octa
ZT:
- zpracování soli na jedlou sůl, např. jodizovanou sůl
N:
- pěstování rostlin pro výrobu koření (01.28)

10.85 Výroba hotových pokrmů
Tato třída zahrnuje výrobu hotových (tzn. připravených, ochucených a uvařených) pokrmů. Tyto pokrmy zpracovány
tak, aby byla zajištěna jejich trvanlivost, (např. zmrazením nebo sterilizací) a jsou zabaleny a označeny pro další
prodej. Tato třída nezahrnuje úpravu pokrmů pro okamžitou spotřebu. Za pokrm se zde považuje výrobek, který
obsahuje nejméně dvě odlišné přísady (kromě koření apod.).
Z:
- výrobu pokrmů z masa (vč. drůbežího)
- výrobu pokrmů z ryb, vč. ryb se smaženými hranolky
- výrobu zeleninových pokrmů
- výrobu zmrazené nebo jiným způsobem uchované trvanlivé pizzy
ZT:
- výrobu pokrmů regionální nebo národní kuchyně
N:
- výrobu čerstvých potravin nebo potravin obsahujících méně než dvě přísady (příslušná třída v oddílu 10)
- výrobu rychle se kazících hotových potravin (10.89)
- maloobchod s hotovými pokrmy v prodejnách (47.11, 47.29)
- velkoobchod s hotovými pokrmy (46.38)
- poskytování stravování v závodních jídelnách, kantýnách apod. (56.29)
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10.86 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
Z:
- výrobu potravin pro speciální výživu:
• kojeneckých a dětských výživ (vč. mléčných)
• ostatních potravin pro kojence a malé děti
• potravin s nízkým nebo sníženým obsahem energie určených ke snižování tělesné hmotnosti
• dietních potravin pro speciální léčebné účely (bilancovaných diet)
• potravin s nízkým obsahem sodíku, vč. dietních solí s nízkým nebo žádným obsahem sodíku
• bezlepkových potravin
• potravin určených k posílení organismu při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
• potravin pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetiky)

10.89 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Z:
- výrobu polévek a vývarů
- výrobu umělého medu a karamelu
- výrobu rychle se kazících hotových potravin, např.:
• obložených chlebů
• čerstvé (syrové) pizzy
- výrobu potravinových doplňků a jiných potravinářských výrobků j. n.
ZT:
- výrobu droždí
- výrobu výtažků a šťáv z masa, ryb, korýšů a měkkýšů
- výrobu náhražek mléka a sýrů ne na bázi sekretů vylučovaných mléčnou žlázou
- výrobu vaječných výrobků a vaječného albuminu
- výrobu umělých koncentrátů
N:
- výrobu rychle se kazících potravin z ovoce a zeleniny (10.39)
- výrobu mrazené pizzy (10.85)
- výrobu destilátů, piva, vína a nealkoholických nápojů (oddíl 11)

10.9 Výroba průmyslových krmiv
10.91 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Z:
- výrobu krmných směsí pro užitková zvířata (vč. koncentrovaných krmiv a krmivových doplňků)
- výrobu jednodruhových krmiv pro užitková zvířata
ZT:
- zpracování jatečního odpadu k výrobě krmiva
N:
- výrobu rybí moučky jako krmiva (10.20)
- výrobu pokrutin (10.41)
- činnosti, jejichž výsledkem je kromě hlavního produktu vedlejší produkt pro krmení zvířat bez potřeby dalšího
speciálního zpracování, např. zbytky z výroby rostlinných olejů (10.41), zbytky z výroby mlýnských výrobků (10.61)

10.92 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
Z:
- výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, vč. psů, koček, ptáků, ryb atd.
ZT:
- zpracování jatečního odpadu k výrobě krmiva
N:
- výrobu rybí moučky jako krmiva (10.20)
- výrobu pokrutin (10.41)
- činnosti, jejichž výsledkem je kromě hlavního produktu vedlejší produkt pro krmení zvířat bez potřeby dalšího
speciálního zpracování, např. zbytky z výroby rostlinných olejů (10.41), zbytky z výroby mlýnských výrobků (10.61)
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11 Výroba nápojů
Tento oddíl zahrnuje výrobu nealkoholických nápojů (limonád, toniků, minerálních vod apod.), výrobu alkoholických
nápojů vyráběných hlavně kvašením (piva, vína atd.) a výrobu lihovin.
N:
- výrobu ovocných a zeleninových šťáv (10.32)
- výrobu mléčných nápojů (10.51)
- výrobu produktů z kávy, čaje a maté (10.83)

11.0 Výroba nápojů
11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Z:
- výrobu destilovaných, poživatelných alkoholických nápojů: whisky, brandy, ginu, likérů apod.
- výrobu míchaných nápojů obsahujících lihoviny
- míchání lihovin
- výrobu čistého alkoholu
N:
- výrobu nedestilovaných alkoholických nápojů (11.02 až 11.05)
- výrobu syntetického etylalkoholu (20.14)
- výrobu etylalkoholu ze zkvašených materiálů (20.14)
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu,
a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)

11.02 Výroba vína z vinných hroznů
Z:
- výrobu vína
- výrobu šumivého vína
- výrobu vína z koncentrovaného hroznového moštu
ZT:
- míchání, čištění a stáčení vína do lahví
- výrobu vína s nízkým obsahem alkoholu nebo vína nealkoholického
N:
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu,
a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)

11.03 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
Z:
- výrobu kvašených, ale nedestilovaných alkoholických nápojů: rýžového, jablečného, hruškového a jiných ovocných
vín
ZT:
- výrobu medoviny a míchaných nápojů obsahujících ovocná vína
N:
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu,
a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)

11.04 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
Z:
- výrobu vermutů apod.
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N:
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu,
a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)

11.05 Výroba piva
Z:
- výrobu nápojů ze sladu, tj. nejrůznějších druhů piva
ZT:
- výrobu piva s nízkým obsahem alkoholu nebo piva nealkoholického

11.06 Výroba sladu

11.07 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Z:
- výrobu nealkoholických nápojů (kromě nealkoholického piva a vína):
• ochucených anebo slazených nápojů: citronády, oranžády, coly, ovocných nápojů, tonicu atd.
- stáčení přírodních minerálních a ostatních vod do lahví
N:
- výrobu ovocných a zeleninových šťáv (10.32)
- výrobu mléčných nápojů (10.51)
- výrobu produktů z kávy, čaje a maté (10.83)
- výrobu alkoholických nápojů (11.01 až 11.05)
- výrobu nealkoholického vína (11.02)
- výrobu nealkoholického piva (11.05)
- výrobu ledu (35.30)
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu,
a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)
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12 Výroba tabákových výrobků
Tento oddíl zahrnuje zpracování zemědělského produktu – tabák, na produkt vhodný ke konečné spotřebě.

12.0 Výroba tabákových výrobků
12.00 Výroba tabákových výrobků
Z:
- výrobu tabákových výrobků a tabákových náhražek: cigaret, doutníků, cigaretového tabáku a dýmkového tabáku,
žvýkacího tabáku, šňupacího tabáku
- výrobu „homogenizovaného“ nebo „rekonstituovaného“ tabáku:
ZT:
- odřapíkování a znovuusušení tabáku
N:
- pěstování tabáku nebo příprava, předzpracování tabáku (01.15, 01.63)
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13 Výroba textilií
Tento oddíl zahrnuje úpravu a spřádání textilních vláken, tkaní a konečnou úpravu textilií a oděvů, výrobu
konfekčních textilních výrobků kromě oděvů (např. ložního a stolního prádla, přikrývek, koberců, provaznického zboží
atd.). Pěstování přírodních vláken je zařazeno do oddílu 01, avšak výroba syntetických vláken je chemický proces
klasifikovaný do třídy 20.60. Výroba oděvů je zahrnuta v oddílu 14.

13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Tato třída zahrnuje postupy úpravy a spřádání textilních vláken. K tomu jsou vhodné různé suroviny, např. hedvábí,
vlna a jiná rostlinná, živočišná a umělá vlákna, papír, skleněná vlákna atd.
Z:
- postupy úpravy textilních vláken:
• navíjení a praní hedvábí
• odmaštění a karbonizace vlny a barvení vlněného rouna
• mykání a česání (všech druhů) živočišných, rostlinných a umělých vláken
- spřádání a výrobu vlákna, příze nebo nití pro tkaní nebo šití, pro obchod, nebo k dalšímu zpracovávání
• tření lnu
• tvarování přízí, skaní, skládání (řasení), kabeláž a smáčení syntetických nebo umělých filamentových přízí
z chemického hedvábí
ZT:
- výrobu papírových vláken
N:
- předběžné provozní činnosti uskutečněné ve spojení s zemědělstvím (01)
- máčení přadných rostlin (juty, lnu, kokosu atd.) (01.16)
- vyzrňování bavlny (01.63)
- výrobu syntetických nebo umělých vláken a koudele, výrobu jednotlivých vláken (přízí) (včetně vysoce pevných přízí
a kobercových přízí) (20.60)
- výrobu skleněných vláken (23.14)

13.2 Tkaní textilií
13.20 Tkaní textilií
Tato třída zahrnuje tkaní textilií. To je možné provést z různých neupravených (surových) materiálů, jako je hedvábí,
vlna a jiná živočišná, rostlinná a umělá vlákna, papír nebo sklo atd.
Z:
- výrobu tkanin z přízí bavlněných, vlněných mykaných, vlněných česaných nebo hedvábných přízí, také ze
směsových nebo umělých nebo syntetických přízí (polypropylenu atd.)
- výrobu jiných tkanin z příze ze lnu, ramie, konopí (juta, sisal), lýkových vláken a specielních vláken
ZT:
- výrobu tkanin s vlasem nebo žinylkových tkanin, froté tkanin, mulové tkaniny (tylu) atd.
- výrobu tkanin ze skleněných vláken
- výrobu tkanin z uhlíkových vláken a vláken (nití) z aromatického polyamidu
- výrobu imitace kožešiny tkaním
N:
- výrobu háčkovaných a pletených materiálů (13.91)
- výrobu textilních podlahových krytin (13.93)
- výrobu úzkých tkanin (pásů a stuh) (13.96)
- výrobu netkaných textilií a plstí (13.99)
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13.3 Konečná úprava textilií
13.30 Konečná úprava textilií
Tato třída zahrnuje konečnou úpravu textilií a oděvů, tj. bělení, barvení, apretaci a podobné činnosti.
Z:
- bělení a barvení textilních vláken, přízí, tkanin a textilních výrobků, včetně oděvů
- apretaci, sušení, napařování, srážení, opravy, nesrážlivou úpravu, zušlechťování (mercerování) textilí včetně oděvů
ZT:
- bělení džínoviny
- plizování a podobné práce s textiliemi
- nepromokavou úpravu, potažení, pogumování nebo impregnaci oděvů nepocházejících z vlastní výroby
- sítotisk na textilie a oděvy
N:
- výrobu textilních vláken impregnovaných, potažených nebo laminovaných pryží, pokud pryž představuje hlavní
součást výrobku (22.19)

13.9 Výroba ostatních textilií
Tato skupina zahrnuje výrobu výrobků z textilií, kromě oděvů, jako jsou hotové konfekční textilní výrobky, koberce,
předložky a běhouny, provaznické výrobky, stuhy, prýmky, (lemovky, ozdoby na šaty, krajky) atd.
13. 91 Výroba pletených a háčkovaných materiálů
Z:
- výrobu a zpracování pletených a háčkovaných materiálů:
• vlasových a smyčkových materiálů
• síťoviny a záclonových materiálů, vyráběných na Rašlových nebo podobných strojích
• ostatních pletených a háčkovaných materiálů
ZT:
- výrobu pletené umělé kožešiny
N:
- výrobu síťovin nebo záclonových materiálů z krajky, vyráběných na Rašlových nebo podobných strojích (13.99)
- výrobu háčkovaných a pletených oděvů (14.39)

13.92 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Z:
- výrobu konfekčních výrobků z textilií všeho druhu včetně pletených nebo háčkovaných materiálů:
• přikrývek včetně cestovních
• ložního prádla, stolních, toaletních nebo kuchyňských lněných tkanin (plátěného zboží)
• prošívaných přikrývek, prachových přikrývek, polštářů na sedadla, polštářů, spacích pytlů atd.
- výrobu konfekčních textilií pro zařízení interiérů a jiné účely:
• záclon, závěsů, rolet, žaluzií, přehozů, potahů na nábytek, ochranných přikrývek na stroje atd.
• plachet, plachetek, stanů, kempingových výrobků, markýz, krycích plachet pro automobily a stroje, ochranných
potahů na nábytek atd.
• praporů, vlajek, mávátek atd.
• prachovek, utěrek apod. výrobků, záchranných plovacích vest, padáků atd.
ZT:
- výrobu textilních částí elektrických podušek a přikrývek
- výrobu ručně tkaných koberců na stěnu
N:
- výrobu technických textilií (13.96)
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13.93 Výroba koberců a kobercových předložek
Z:
- výrobu textilních podlahových krytin:
• koberců, koberečků, pokrývek, houní a rohoží, textilních dlaždic
ZT:
- výrobu plstěných podlahových krytin z jehličkových stavů
N:
- výrobu rohoží a podlahových krytin z splétaných materiálů (16.29)
- výrobu podlahových krytin z korku (16.29)
- výrobu elastických podlahových krytin, např. vinyl, linoleum (22.23)

13.94 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
Z:
- výrobu provazů, lanoví, motouzů a kotevních lan z textilních vláken, pruhů textilu apod., také impregnovaných,
potažených nebo obalených pryží nebo plastem
- výrobu uzlovaných síťovin z provázků, lanoví nebo provazů
- výrobu produktů z provazu nebo síťoviny: rybářských sítí, lodních chráničů - odrazníků, nákladních sítí, zvedacích
lan, provazů a lan opatřených kovovými kroužky atd.
N:
- výrobu sítěk na vlasy (14.19)
- výrobu drátěných lan (25.93)
- výroba podběráků pro sportovní rybářství (32.30)

13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
Tato třída zahrnuje všechny činnosti související s výrobou textilií a textilních výrobků, neuvedené jinde v oddílech 13
nebo 14, a které obsahují velký počet výrobních postupů a množství různých výrobků.

13.96 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Z:
- výrobu pásů a stuh včetně bezútkových textilií, vyrobených s použitím lepidel
- výrobu štítků, nálepek, odznaků atd.
- výrobu ornamentálních ozdob: stuh, prýmků, střapců, bambulí atd.
- výrobu tkanin impregnovaných, potažených, opředených nebo laminovaných plasty
- výrobu metalizovaných vláken nebo metalizovaných přízí, gumových nití (vláken) a motouzů opředených textilními
vlákny, textilních vláken nebo pruhů textilu opředených, impregnovaných, potažených nebo zesílených pryží nebo
plasty
- výrobu kordové tkaniny pro pneumatiky z vysoce odolných přízí z umělých vláken
- výrobu jiných impregnovaných nebo potažených tkanin: tuhá plátna a podobné vyztužené textilní tkaniny potažené
gumou nebo škrobovitými substancemi
- výrobu rozmanitých textilních výrobků: knoty, žárové punčošky (žhavící vlákna do plynových svítidel)
- výrobu potahovaných tkanin, hadicového vedení, hnacích řemenů nebo řemenových pohonů (také zesílených kovy
nebo jinými materiály), nosné a napínací tkaniny
- výrobu textilních výrobků pro vybavení motorových vozidel
N:
- výrobu dopravníkových pásů a hnacích řemenů z vláken, příze nebo kordu, impregnovaných, potažených nebo
laminovaných pryží, představuje-li pryž hlavní součást (22.19)
- výrobu desek anebo tabulí z lehčené pryže nebo lehčených plastů, které jsou textilem pouze zesílené (22.19,
22.21)
- výrobu tkanin s vetkaným kovovým drátem (25.93)
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13.99 Výroba ostatních textilií j. n.
Z:
- výrobu plstí
- výrobu tylů a jiných síťových tkanin, typu krajek (tkanic, prýmků) a výšivek v kuse, pásech nebo motivech
- výrobu samolepicích textilních pásek
- výrobu textilních tkanic do obuvi
- výrobu labutěnek (pudřenek) a rukavic
N:
- výrobu podlahových krytin z jehlové plsti (13.93)
- výrobu vatelínů a výrobků z vaty: menstruačních vložek, tamponů atd. (17.22)
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14 Výroba oděvů
Tento oddíl zahrnuje všechny krejčovské práce (konfekční oděvy nebo oděvy na míru) ze všech materiálů (např.
kůže, tkaniny, háčkovaných a pletených materiálů), pro všechny jednotlivé části oděvů (např. svrchní ošacení,
pánské, dámské anebo dětské prádlo, pracovní oděvy, vycházkové oblečení nebo oblečení pro volný čas) a doplňky.
Přitom se nerozlišuje mezi oděvy pro dospělé a dětskými oděvy nebo mezi moderním a tradičním oblečením. Oddíl
14 také zahrnuje kožešnický průmysl (kožešiny a kožešinové oděvy).

14.1 Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu oděvů. Pro tuto výrobu mohou být používány materiály všeho druhu, které mohou být
také potažené, impregnované nebo pogumované.

14.11 Výroba kožených oděvů
Z:
- výrobu oděvů z kůže nebo kompozice kůže , včetně pracovních ochranných oděvů jako kožené zástěry pro svářeče
N:
- výrobu kožešinových oděvů (14.20)
- výrobu sportovních kožených rukavic a sportovních pokrývek hlavy (32.30)
- výrobu žáruvzdorných ochranných bezpečnostních oděvů (32.99)

14.12 Výroba pracovních oděvů
N:
- výrobu obuvi (15.20)
- výrobu žáruvzdorných ochranných bezpečnostních oděvů (32.99)
- opravy oděvů (95.29)

14.13 Výroba ostatních svrchních oděvů
Z:
- výrobu ostatního pánského, dámského a dětského svrchního ošacení z tkaných, pletených nebo háčkovaných
materiálů, netkaných látek atd.:
• plášťů, obleků, kompletů, saka (bundy, kabátky), vest, kalhot, sukní atd.
ZT:
- šití oděvů na zakázku
- výrobu částí výše uvedených výrobků
N:
- výrobu oděvů z kožešin (kromě pokrývek hlavy) (14.20)
- výrobu oděvů z pryže nebo plastů, které nejsou sešité, nýbrž pouze svařené nebo lepené (22.19, 22.29)
- výrobu ohnivzdorných ochranných oděvů (32.99)
- opravy oděvů (95.29)

14.14 Výroba osobního prádla
Z:
- výrobu spodního a nočního prádla z tkaných, pletených nebo háčkovaných materiálů, krajek atd. pro muže, ženy
a děti:
• košil, triček, spodků, kalhotek, pyžam, nočních košil, županů, blůz, slipů, podprsenek, korzetů atd.
N:
- opravy oděvů (95.29)
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14.19 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
Z:
- výrobu kojeneckého oblečení, teplákových souprav, lyžařského oblečení, plavek atd.
- výrobu klobouků a čepic
- výrobu ostatních oděvních doplňků: rukavic, pasků, šál, kravat, sítěk na vlasy atd.
ZT:
- výrobu pokrývek hlavy z kožešin
- výroba obuvi z textilních materiálů bez podrážek
- výrobu částí výše uvedených výrobků
N:
- výrobu sportovních pokrývek hlavy (32.30)
- výrobu bezpečnostních pokrývek hlavy (kromě sportovních pokrývek hlavy) (32.99)
- výrobu ohnivzdorných ochranných oděvů (32.99)
- opravy oděvů (95.29)

14.2 Výroba kožešinových výrobků
14.20 Výroba kožešinových výrobků
Z:
- výrobu kožešinových výrobků:
• kožešinových oděvů a oděvních doplňků
• zpracovaných odstřižků kožešin, „bodies“, obložení, pásů atd.
• různých výrobků z kožešin: koberečků, předložek, nevycpaných polštářů sedadel, (taburetů), hadrů používaných
k leštění v průmyslu
N:
- produkci surových nezpracovaných kožešin (01.4, 01.70)
- produkci surových kůží, usní (10.11)
- výrobu kožešinových imitací (látek s dlouhým vlasem připravovaných tkaním nebo pletením) (13.20, 13.91)
- výrobu kožešinových klobouků (14.19)
- výrobu oděvů zdobených kožešinou (14.19)
- úpravu a barvení kožešin (15.11)
- výrobu holinek nebo obuvi zdobených část. kožešinou (15.20)

14.3 Výroba pletených a háčkovaných oděvů
14.31 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
Z:
- výrobu punčochových výrobků jako ponožek, podkolenek, punčoch a punčocháčů

14.39 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
Z:
- výrobu oděvů a jiného konfekčního zboží pletením nebo háčkováním (do hotového tvaru):
• pulovrů, vest, svetrů a podobných výrobků
N:
- výrobu háčkovaných a pletených materiálů (13.91)
- výroba punčochových výrobků (14.31)
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15 Výroba usní a souvisejících výrobků
Tento oddíl zahrnuje úpravy a barvení kožešin a zpracování kůží na usně činěním nebo konzervováním a další
úpravou a zpracováním kůže na spotřební předměty. Kromě toho zahrnuje výrobu obdobných výrobků z jiných
materiálů (umělé kůže nebo náhražky kůže), např. gumovou obuv, textilní zavazadla. Výrobky z náhražky kůže jsou
zde zařazeny, protože se výrobní postup používaný při jejich výrobě podobá postupu výroby výrobků z usní (např.
cestovních zavazadel) a tyto výrobky se často vyrábějí ve stejném závodě.

15.1 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba
brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu kůží a kožešin a výrobků z nich

15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
Z:
- činění, barvení a úpravu kůží a kožek
- výrobu semišové (jelenicové), pergamenové a lakové úsně nebo usně s metalickým efektem
- výrobu kompozitních kůží
- třídění (koženého odpadu), činění, bělení, stříhání, rupování a barvení kožešin a surových kožek (ještě
nezbavených chlupů)
N:
- produkci kůží a kožek při živočišné výrobě (01.4)
- produkci kůží a kožek na jatkách (10.11)
- výrobu kožených oděvů (14.11)
- výrobu imitace kůže (22.19, 22.29)

15.12 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
Z:
- výrobu kufrů, kabelek a jiných výrobků z kůže, umělé kůže nebo jiných materiálů jako plastových folií, textilních
materiálů, vulkanizovaných vláken nebo lepenky, kde se používá stejná technologie jako při výrobě výrobků z kůže
- výrobu sedlářských výrobků a popruhů
- výrobu nekovových pásků k náramkovým hodinkám (např. z látky, usní, plastů)
- výrobu různých výrobků z usní nebo umělé kůže: hnací řemeny, ploché těsnění atd.
- výrobu tkaniček do bot, z usní
- výrobu jezdeckých a jiných bičů
N:
- výrobu kožených oděvů (14.11)
- výrobu kožených rukavic a klobouků (14.19)
- výrobu obuvi (15.20)
- výrobu sedel na jízdní kola (30.92)
- výrobu pásků k náramkovým hodinkám z drahých kovů (32.12)
- výrobu pásků k náramkovým hodinkám z obecných kovů (32.13)
- výrobu bezpečnostních pásů pro pochůzkáře (žel.) a jiných pásů používaných pro výkon povolání (32.99)

15.2 Výroba obuvi
15.20 Výroba obuvi
Z:
- výrobu obuvi pro všechny účely, z jakéhokoliv materiálu, za použití jakéhokoliv postupu včetně lití (výjimky níže)
- výrobu dílů obuvi z usní: svršků a částí svršků, vnějších i vnitřních podrážek, podpatků atd.
- výrobu natahovacích holínek, kamaší apod.
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N:
- výrobu obuvi z textilních vláken bez podrážek (14.19)
- výrobu dílů obuvi ze dřeva (např. podpatků a kopyt) (16.29)
- výrobu podpatků a podrážek pro holínky a obuv z pryže jakož i jiných dílů obuvi z gumy (pryže) (22.19)
- výrobu dílů obuvi z plastů (22.29)
- výrobu lyžařské obuvi (32.30)
- výrobu ortopedické obuvi (32.50)
15.20.1 Výroba obuvi s usňovým svrškem
15.20.9 Výroba obuvi z ostatních materiálů
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16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných
a slaměných výrobků, kromě nábytku
Tento oddíl zahrnuje výrobu dřevěných výrobků jako jsou stavební dřevo, překližky, dýhy, dřevěné kontejnery
a nádoby, řezivo (připravené k prodeji), podlahové krytiny, příhradové nosníky, prefabrikované dřevěné části budov
nebo celky. Výrobní postupy zahrnují řezání pilkou, hoblování, obrábění, laminování a sestavování dřevěných
výrobků. Na začátku takového výrobního postupu je kulatina rozřezaná na polena nebo stavební dřevo, které může
být dále řezáno nebo obráběno soustruhy či jinými tvarovacími stroji. Stavební dřevo nebo jiné opracované tvary
dřeva mohou být následně ještě hoblovány nebo hlazeny a kompletovány do konečných výrobků jako obaly
a dřevěné kontejnery. S výjimkou zpracování na pile je tento oddíl dále členěn v zásadě hlavně podle specifických
výrobků.
Nezahrnuje výrobu nábytku (31.0), nebo montáž dřevěných spojovacích prvků apod. (43.32, 43.33, 43.39).

16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva
Z:
- řezání pilou, hoblování a jiné strojní obrábění dřeva
- krájení na plát, dělení nebo rozřezání na třísky, hobliny
- výrobu dřevěných železničních pražců
- výrobu podlahové krytiny ze dřeva, nemontované, nekompletované
- výrobu dřevité vlny, dřevité moučky, třísek, pilin
ZT:
- sušení dřeva
- impregnaci anebo chemickou úpravu dřeva konzervačními nebo jinými hmotami
N:
- těžbu a produkci surového dřeva (02.20)
- výrobu dýh dostatečně tenkých pro zpracování na překližky, desky a panely (16.21)
- výrobu šindelů, obrub, obkladů a lišt (16.23)
- výrobu palivového dřeva nebo lisovaného dřeva (16.29)

16.2 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě
nábytku
Tato skupina zahrnuje výrobu dřevěných, korkových, proutěných anebo slaměných výrobků, a to jak v základních
formách tak ve formě sestavených, kompletovaných výrobků.

16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva
Z:
- výrobu dýh, které jsou dostatečně tenké a vyhovují pro dýhování, zpracování na překližky nebo k jiným účelům:
• hlazené, barvené, potahované, impregnované, vyztužené (na zadní straně papírem nebo tkaninou)
• zpracování formou motivů
- výrobu překližek, dýhovaných desek (panelů) a podobných vrstvených (laminátových) dřevěných desek a listů
- výrobu OSB desek (její štěpky jsou složené do 3 vrstev k sobě kolmo orientované)a jiných dřevotřískových desek
- výrobu středně silných dřevovláknitých izolačních desek (MDF) a jiných dřevovláknitých desek
- výrobu zhuštěného dřeva
- výrobu klíženého vrstveného dřeva, vrstvených dřevěných dýh

16.22 Výroba sestavených parketových podlah
Z:
- výrobu dřevěných parketových podlahových bloků, pásů atd., sestavených do panelů
N:
- výrobu podlahových krytin ze dřeva, nesestavených (16.10)
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16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Z:
- výrobu dřevěných výrobků určených především pro použití ve stavebnictví:
• trámů, nosníků, krokví a vaznic
• klížených, vrstvených a kovem spojených, prefabrikovaných dřevěných konstrukcí krovů
• dveří, oken, okenic a jejich rámů, bez nebo s kováním, např. panty, závěsy, čepy, zámky
• schodů, zábradlí (plotů, ohrad)
• dřevěných lišt a vlisů, krytinových desek a šindelů
- výrobu prefabrikovaných celků budov nebo částí, převážně ze dřeva, např. saun
- výrobu mobilních domků
- výrobu příček ze dřeva (kromě volně stojících)
N:
- výrobu kuchyňských, šatních skříní, knihoven atd. (31.01, 31.02, 31.09)
- výrobu volně stojících příček ze dřeva (31.01, 31.02, 31.09)

16.24 Výroba dřevěných obalů
Z:
- výrobu balicích beden, krabic, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů
- výrobu palet a jiných desek ze dřeva pro nakládání
- výrobu sudů, cisteren, kádí, věder a jiných bednářských výrobků ze dřeva
- výrobu dřevěných kabelových (lanových) bubnů
N:
- výrobu kufrů (15.12)
- výrobu beden z proutí a podobných materiálů (16.29)

16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Z:
- výrobu různých dřevěných výrobků:
• držáků a násad pro nářadí, na košťata, na kartáče
• obuvnických a ševcovských kopyt, napínáků obuvi, ramínek na šaty
• kuchyňského nádobí pro domácnost ze dřeva
• dřevěných sošek a ozdob, intarzií, vykládaných dřevem
• dřevěných pouzder a skříněk na šperky, příbory a podobné výrobky
• dřevěných cívek, vřeten, špulek, navijáků nití a podobných výrobků z osoustruženého dřeva
• jiných dřevěných výrobků
- zpracování přírodního korku, výrobu aglomerovaného korku
- výrobu výrobků z přírodního nebo aglomerovaného korku, včetně podlahových krytin
- výrobu výrobků z proutí a podobných materiálů: podložek, rohoží, zástěn, kufrů (beden) atd.
- výrobu košíkářského zboží a proutěného (rákosového) pletiva
- výrobu palivového dřeva a pelet, z lisovaného dřeva nebo náhradních materiálů z kávového nebo sójového odpadu
- výrobu obrazových nebo zrcadlových rámů
- výrobu rámů pro malířská plátna
- výrobu dřevěných dílů obuvi (např. podpatků a kopyt)
- výrobu rukojetí k deštníkům, vycházkovým holím a podobně
- výrobu polotovarů pro výrobu tabákových dýmek
N:
- výrobu podložek a rohoží z textilních materiálů (13.93)
- výrobu kufrů (15.12)
- výrobu dřevěné obuvi (15.20)
- výrobu zápalek (20.51)
- výrobu skříněk (pouzder) na hodiny (26.52)
- výrobu dřevěných vřeten, cívek a kotoučků které jsou součástí textilních strojů (28.94)
- výrobu nábytku (31.0)
- výrobu dřevěných hraček (32.40)
- výrobu kartáčů a košťat (32.91)
- výrobu truhel, rakví (32.99)
- výrobu korkových záchranných vest, pásů (32.99)
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17 Výroba papíru a výrobků z papíru
Tento oddíl zahrnuje výrobu buničiny, (papírové kaše, drti), papíru a konečných výrobků z papíru. Výroba těchto
výrobků je shrnuta v jednom oddílu, protože tvoří řadu vertikálně propojených procesů. Výrobní jednotka provádí
většinou více než jeden výrobní proces.
V podstatě se jedná o tři druhy činností: Výroba dřevoviny a buničiny spočívá v oddělování vláken celulózy od
ostatních látek obsažených ve dřevu nebo v rozpuštění a odbarvení použitého papíru a přimíchání činidel v malých
množstvích za účelem zajištění soudržnosti vláken. Při výrobě papíru se papírovina nabírá na drátěné síto a tvoří
nekonečný arch. Konečné papírové výrobky se vyrábějí z papíru nebo jiného materiálu různými výrobními postupy.
Dále zahrnuje také potištěné výrobky z papíru (např. tapety, dárkový balicí papír ), pokud hlavním účelem činnosti
není tisk informací.
Výroba dřevoviny a buničiny, papíru, kartonu a lepenky je zahrnuta ve skupině 17.1, ostatní třídy zahrnují výrobu
další zpracování papíru a výrobků z papíru.

17.1 Výroba buničiny, papíru a lepenky
17.11 Výroba buničiny
Z:
- výrobu bělené, částečně bělené nebo nebělené papírové vlákniny mechanickými, chemickými (rozpouštěním nebo
nerozpouštěním) nebo polochemickými procesy
- výrobu buničiny z bavlněných semen (linters)
- odstraňování inkoustu / tiskařské barvy a výrobu vlákniny z starého papíru
17.11.1 Výroba chemických buničin
17.11.2 Výroba mechanických vláknin
17.11.3 Výroba ostatních papírenských vláknin

17.12 Výroba papíru a lepenky
Z:
- výrobu papíru a lepenky pro další průmyslové zpracování
ZT:
- další zpracování papíru a lepenky:
• potahování, natírání a impregnaci papíru a lepenky
• výrobu krepového nebo zvlněného papíru
• výrobu laminátů a folií laminovaných papírem nebo lepenkou
- výrobu ručního papíru
- výrobu novinového a jiného tiskového nebo psacího papíru
- výrobu buničité vaty a buničité tkaniny
- výrobu karbonového, průpisového a přetiskového papíru v rolích nebo širokých arších
N:
- výrobu vlnitého papíru a lepenky (17.21)
- výrobu dále zpracovaných výrobků z papíru, lepenky nebo buničiny (17.22, 17.23, 17.24, 17.29)
- výrobu natřeného nebo impregnovaného papíru, pokud nátěr nebo impregnační prostředek tvoří hlavní součást
výrobku (viz třída, do které je zahrnuto potahování/natírání nebo impregnace)
- výrobu brusného papíru (23.91)

17.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky
17.21 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
Z:
- výrobu vlnitého papíru a lepenky
- výrobu obalů z vlnitého papíru a lepenky
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- výrobu skládacích obalů z lepenky
- výrobu obalů z pevné lepenky
- výrobu jiných obalů z papíru a lepenky
- výrobu sáčků a pytlů z papíru
- výrobu kancelářských pořadačů apod. výrobků
N:
- výrobu obálek (17.23)
- výrobu tvarovaných nebo lisovaných výrobků z papíroviny (papírové drti) (např. krabičky na balení vajec, tištěné
papírové desky (tácky) (17.29)

17.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
Z:
- výrobu domácích a osobních hygienických potřeb z papíru i z buničité vaty:
• čistících papírů, papírových kapesníčků
• kapesníků, ručníků a ubrousků
• toaletního papíru
• hygienických vložek a tamponů, plen, plenkových vložek pro malé děti
• pohárků, talířků, tácků a podnosů
- výrobu textilní vaty a výrobků z vaty: dámských vložek, tamponů atd.
N:
- výrobu buničité vaty (17.12)

17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru
Z:
- výrobu tiskového (tiskařského) a psacího papíru pro přímé použití
- výrobu papíru pro tiskárny k počítačům pro přímé použití
- výrobu samokopírovacího papíru pro přímé použití
- výrobu rozmnožovacích (cyklostylových) blan a kopírovacího (uhlového) papíru pro přímé použití
- výrobu lepicího papíru nebo lepicí pásky pro přímé použití
- výrobu obálek a dopisních papírů
- výrobu kancelářského papírnického zboží pro vzdělávání a obchod (reklamu) (zápisníky, rychlovazače, katalogy,
účetní knihy, formuláře atd.), pokud tištěná informace zde není nejdůležitější
- výrobu krabic, pytlíků, peněženek a psacích kompletů (příruček), obsahujících směs papírnického zboží
N:
- potisk výrobků z papíru (18.1)

17.24 Výroba tapet
Z:
- výrobu tapet a podobných krytin na zeď včetně tapet potahovaných vinylem a textilních tapet
N:
- výrobu papíru nebo kartonu a lepenky velkých rozměrů (17.12)
- výrobu tapet z plastů (22.29)

17.29 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
Z:
- výrobu nálepek
- výrobu filtračních papírů a lepenky
- výrobu papírových a lepenkových cívek, vřeten a špulek atd.
- výrobu proložek pro přepravu vajec a jiných obalových výrobků z papírové vlákniny atd.
- výrobu papírových novinek
- výrobu karet z papíru nebo lepenky pro použití na žakárových strojích
N:
- výrobu hracích karet (32.40)
- výrobu her a hraček z papíru nebo lepenky (32.40)

44

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Tento oddíl zahrnuje tisk novin, knih, periodik (časopisů, magazínů), obchodních formulářů, pohlednic a jiných
materiálů a s tím související činnosti, např. vazbu knih, výrobu tiskových desek a snímání dat. Související činnosti
zde zahrnuté jsou nedílnou součástí polygrafického průmyslu a produkt (tisková deska, vázaná kniha, počítačový
disk nebo záznam), který je nedílnou součástí tiskařského průmyslu, je téměř vždy podmíněn těmito operacemi.
Výrobní postupy používané v polygrafii zahrnují různé metody pro přenos obrazu z desek, obrazovky nebo
počítačových záznamů na média jako je papír, plast, kov, textilie nebo dřevo. Nejvýznačnější z těchto metod je
přenos obrazu z desek nebo štočků na médium prostřednictvím litografie, hlubotisku, sítotisku nebo flexografie.
Často se také využívá počítačového záznamu pro účely přímého řízení mechanizmu tisku, elektrostatického nebo
jiného zařízení pro přímé vytvoření obrazu (digitální nebo bezdotykový tisk).
Ačkoliv tisk a vydavatelství mohou být prováděny stejnou jednotkou (např. noviny), stále méně a méně případů
odlišných aktivit je prováděných na (fyzicky) stejném místě.
Tento oddíl zahrnuje také rozmnožování nahraných nosičů, jako kompaktních disků, videozáznamů nebo softwaru na
discích, páskách, deskách atd.
Tento oddíl nezahrnuje podnikání v nakladatelství (sekce J).

18.1 Tisk a činnosti související s tiskem
Tato skupina zahrnuje tisk výrobků jako novin, časopisů, knih, obchodních formulářů, pohlednic a jiných materiálů
a zahrnuje také související činnosti s tím spojené jako vazbu knih, výrobu (tiskových desek) štočků a zobrazování dat
(data imaging). Tisk může být prováděn za použití rozdílných technik a na různé materiály.

18.11 Tisk novin
ZT:
- tisk jiných periodických tiskovin, které vycházejí nejméně čtyřikrát týdně
N:
- vydávání tiskovin (58.1)
- kopírování dokladů (82.19)

18.12 Tisk ostatní, kromě novin
Z:
- tisk časopisů a jiných periodik, které vycházejí méně než čtyřikrát týdně
- tisk knih a brožur, hudebnin a partitur, map, atlasů, plakátů, katalogů, reklamních katalogů, prospektů a jiných
propagačních tiskovin, poštovních známek, kolků, cenných papírů, šeků a jiných bankovkových papírů, čipových
karet, památníků, deníků, kalendářů a jiných obchodních tiskovin, osobních dopisních papírů (papírnického zboží)
a jiných tiskovin knihtiskem, ofsetem, hlubotiskem, flexografií, sítotiskem a jinými tisky, kopírovacími stroji,
počítačovými tiskárnami, razicími kalandry včetně rychlotisku
- přímý potisk textilií, plastů, skla, kovu, dřeva a keramiky
Potištěné předměty (materiály) jsou typicky chráněny autorským právem.
ZT:
- tisk na etikety nebo přívěsky (litografie, hlubotisk, flexografie nebo jiný tisk)
N:
- sítotisk na textilie a oděvy (13.30)
- výrobu papírnického zboží (sešitů, desek, pořadačů, registrů, účetních knih, tiskopisů atd.), pokud tištěná informace
nepředstavuje hlavní účel činnosti (17.23)
- vydávání tiskovin (58.1)

45

18.13 Příprava tisku a digitálních dat
Z:
- skládání, sazbu textu, fotosazbu, vkládání dat včetně skenování a optickou kontrolu znaků, elektronickou úpravu
- přípravu digitálních dat pro multimedia (tisk na papíře, CD-ROM, internet)
- služby spojené s výrobou tiskových (tiskařských) desek zahrnují nastavení zobrazení a obrazovou přílohu (pro
tištěný text a ofset)
- přípravu válců: rytí nebo leptání válců pro hlubotisk
- zpracování desek :„ od počítače k tiskařské desce “ CTP (také fotopolymerových desek)
- přípravu desek a matric pro reliéfní ražení (ocelotisk) nebo polygrafii
- přípravu:
• uměleckých prací technického charakteru, např. přípravu kamenů pro litografii a dřevoryt (dřevořez)
• prezentace médií, např. folií pro stolní zpětnou projekci a jiné formy prezentace
• náčrtů, návrhů úprav tisku, atrap atd.
• výroby polygrafických obtahů (pro korektury)
N:
- specializované návrhářské činnosti (74.10)

18.14 Vázání a související činnosti
Z:
- průmyslovou vazbu, tvorbu zkušebních výtisků a potiskové úpravy jako související činnosti tisku, např.
vázání a konečnou úpravu knih, brožur, časopisů, katalogů atd. skládáním, řezáním, kompletováním, sešíváním,
lepením spojů nebo klihem, ořezáváním, reliéfním ražením, vázáním Lumbeckovou metodou, prošíváním hřbetů,
zlacením, spirálovou vazbou s použitím drátů nebo plastů
- vázání a konečné zpracování potištěného papíru nebo kartonu skládáním, lisováním, děrováním, perforováním,
vrtáním, reliéfním ražením, lepením, laminováním
- dokončovací práce pro CD-ROM
- potiskové úpravy dokončovací, např. úpravy dle představ zákazníka, přípravu obálek
- ostatní dokončovací práce, např. děrování, orazítkování, rozmnožování Braillova písma

18.2 Rozmnožování nahraných nosičů
18.20 Rozmnožování nahraných nosičů
Z:
- rozmnožování gramofonových desek, CD a magnetofonových pásků s hudebními nebo jinými zvukovými
nahrávkami z originálních (masterových) záznamů
- rozmnožování CD, DVD a videokazet s nahrávkami filmů a jinými videonahrávkami z originálních (masterových)
záznamů
- rozmnožování softwaru z originálních (masterových) záznamů a rozmnožování údajů na discích a páskách
N:
- rozmnožování tiskovin (18.11, 18.12)
- vydávání softwaru (58.2)
- výrobu a distribuci filmů, videokazet a filmů na DVD nebo podobných nosičích dat (59.11, 59.12, 59.13)
- rozmnožování hraných filmů za účelem jejich zapůjčení (59.12)
- výrobu originálních (masterových) zvukových záznamů (59.20)
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19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
Tento oddíl zahrnuje přeměnu surové ropy a uhlí na použitelné produkty určené ke konečné spotřebě. Dominantním
procesem je rafinace ropy, která zahrnuje separaci jednotlivých komponent surové ropy za použití techniky krakování
a destilace. Tento oddíl zahrnuje také výrobu charakteristických produktů na vlastní účet (např. koksu, butanu,
propanu, benzinu, petroleje (ke svícení), topného oleje) rovněž tak činnosti zpracovatelské (např. rafinaci na
zakázku).
Tento oddíl zahrnuje výrobu plynů jako jsou etan, propan a butan jako produktů rafinerií ropy.
Nezahrnuje výrobu těchto plynů v jiných třídách (20.14), výrobu průmyslových plynů (20.11), těžbu zemního plynu
(metanu, etanu, butanu nebo propanu) (06.20) a výrobu topného (pohonného) plynu jiného než ropného (např.
uhelného plynu, vodního plynu, generátorového plynu, plynárenského plynu) (35.21). Výroba petrochemikálií
z rafinované ropy je klasifikována v oddílu 20.

19.1 Výroba koksárenských produktů
19.10 Výroba koksárenských produktů
Z:
- provoz koksárenských pecí
- výrobu koksu a polokoksu
- výrobu dehtu a dehtového koksu
- výrobu plynu z koksárenské pece
- produkce surového (nezpracovaného) uhlí a hnědouhelných dehtů
- aglomerace (spékání) koksu
N:
- výrobu uhelných palivových briket (19.20)

19.2 Výroba rafinovaných ropných produktů
19.20 Výroba rafinovaných ropných produktů
Tato třída zahrnuje výrobu kapalných nebo plynných paliv nebo jiných produktů ze surové ropy, bituminózních
minerálů (rud, hornin) nebo jejich frakčních produktů. Rafinace ropy zahrnuje jednu nebo více z následujících
činností: frakcionace; přímá destilace surové ropy; krakování
Z:
- výrobu motorového paliva: benzin, petrolej ke svícení (kerosin) atd.
- výrobu paliva: lehký, střední a těžký topný olej, rafinérské plyny jako etan, propan, butan atd.
- výrobu mazacích olejů a vazelín na bázi olejů včetně olejů odpadních
- výrobu produktů pro petrochemický průmysl a pro výrobu silničních svršků
- výrobu různých produktů: lakový benzín, vazelína (vč. technické), parafin atd.
- výrobu briket z ropy (ropných produktů)
- míchání biopaliv, tj. alkoholů s ropou (např. gasohol)
ZT:
- výrobu briket z rašeliny
- výrobu briket z černého a hnědého uhlí (lignitu)
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20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
Tento oddíl zahrnuje transformaci organických a anorganických surovin chemickými procesy a vytváření chemických
produktů. Rozlišuje zde mezi výrobou základních chemických látek, které tvoří první průmyslovou skupinu a výrobou
meziproduktů a konečných produktů, které jsou výsledkem dalšího zpracování základních chemických látek tvořících
zbývající průmyslové (odvětvové) třídy.

20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů
a syntetického kaučuku v primárních formách
Tato skupina zahrnuje výrobu základních chemických látek, hnojiv a příslušných dusíkatých sloučenin jakož i plastů
a syntetického kaučuku v primárních formách.

20.11 Výroba technických plynů
Z:
- výrobu zkapalněných nebo stlačených anorganických plynů pro použití v průmyslu nebo ve zdravotnictví:
• jednoprvkových základních plynů
• zkapalněného nebo stlačeného vzduchu
• chladicích plynů
• směsných technických plynů
• inertních plynů jako je kysličník uhličitý
• izolačních plynů
N:
- těžbu metanu, etanu, butanu nebo propanu (06.20)
- výrobu pohonných (topných) plynů jako etan, butan nebo propan v naftových rafineriích (19.20)
- výrobu plynných paliv z uhlí, odpadu atd. (35.21)

20.12 Výroba barviv a pigmentů
Z:
- výrobu barviv a pigmentů z jakýchkoliv zdrojů v základní podobě nebo ve formě koncentrátu
ZT:
- výrobu produktů používaných jako zjasňovací prostředky nebo luminofory
N:
- výrobu hotových barev a (barviv) pigmentů (20.30)

20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Tato třída zahrnuje výrobu chemikálií vyráběných základními postupy. Výsledkem tohoto zpracovávání jsou zpravidla
oddělené chemické prvky nebo chemicky definované směsi.
Z:
- výrobu chemických prvků (kromě průmyslových plynů a základních kovů)
- výrobu anorganických kyselin s výjimkou kyseliny dusičné
- výrobu zásad, louhů a jiných anorganických bází s výjimkou čpavku
- výrobu jiných anorganických směsí
- pražení železných pyritů (kyzů)
- výrobu destilované vody
ZT:
- obohacení uranových a thoriových rud
N:
- výrobu průmyslových plynů (20.11)
- výrobu dusíkatých hnojiv a dusíkatých sloučenin (20.15)
- výrobu čpavku (20.15)
- výrobu chloridu amonného (20.15)
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- výrobu dusitanů a dusičnanů draselných (20.15)
- výrobu uhličitanu amonného (20.15)
- výrobu destilovaných aromatizovaných vod (20.53)
- výrobu základních kovů (oddíl 24)

20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek
Tato třída zahrnuje výrobu chemických látek vyráběných základními postupy jako tepelným krakováním a destilací.
Výsledkem tohoto zpracovávání jsou zpravidla oddělené chemické prvky nebo chemicky definované směsi.
Z:
- výrobu základních organických chemických látek:
• nasycených a nenasycených acyklických uhlovodíků
• nasycených a nenasycených cyklických uhlovodíků
• acyklických a cyklických alkoholů
- mono- a polykarboxylové kyseliny, včetně kyseliny octové
- další sloučeniny s působením kyslíku, včetně aldehydů, ketonů, chinonů a podvojných nebo polyfunkčních
kyslíkových sloučenin (obsahují dvě nebo více kyslíkových funkčních skupin)
• syntetický glycerin
• organické sloučeniny s dusíkovou funkční skupinou, včetně aminů
• kvašení cukrové třtiny, pšenice (obilí) nebo podobných surovin za účelem výroby alkoholu a esterů
• jiné organické sloučeniny včetně výrobků z destilace dřeva (např. dřevěné uhlí) atd.
- výrobu syntetických aromatických výrobků
- destilaci černouhelného dehtu
N:
- výrobu plastů v primárních formách (20.16)
- výrobu syntetického kaučuku v primárních formách (20.17)
- výrobu surového glycerinu (20.41)
- výrobu přírodních esenciálních olejů (20.53)
- výrobu salicylových a O-acetylsalicylových kyselin (21.10)
20.14.1 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon
motorů
20.14.9 Výroba ostatních základních organických chemických látek

20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Z:
- výrobu hnojiv:
• jednoduchých nebo komplexních dusíkatých, fosfornatých (fosforečných) nebo draselných hnojiv
• močoviny, surových přírodních fosfátů a surových přírodních draselných solí
- výrobu přidružených (asociovaných) výrobků s obsahem dusíku:
• kyseliny dusičné a nitrosírové (sulphonitric), čpavku, chloridu amonného, uhličitanu amonného, dusitanů
a dusičnanů draslíku
ZT:
- výrobu zahradní zeminy s rašelinou jako hlavní složkou
- výrobu směsi zahradní zeminy z přírodní zeminy, písků, jílů a minerálů
N:
- těžbu guána (08.91)
- výrobu agrochemických výrobků jako jsou pesticidy (20.20)

20.16 Výroba plastů v primárních formách
Tato třída zahrnuje výrobu pryskyřic, plastů a nevulkanizovatelných termoplastických elastomerů, míchání a mixování
pryskyřic dle zadání zákazníka jakož i výrobu syntetických pryskyřic
Z:
- výrobu plastů v primárních formách:
• polymerů, včetně z etylenu, propylenu, styrenu, vinylchloridu, vinylacetátu a akrylových pryskyřic
• polyamidů
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• fenolových a epoxidových pryskyřic a polyuretanů
• alkydových a polyesterových pryskyřic a polyéterů
• silikonů
• iontoměničů založených na polymerech
ZT:
- výrobu celulózy a jejich chemických derivátů
N:
- výrobu umělých (chemických) a syntetických vláken, žhavicích vláken a nití (příze) (20.60)
- skartaci plastů (38.32)

20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
Z:
- výrobu syntetického kaučuku v primárních formách
• syntetický kaučuk
• faktis
- výroba směsí syntetického a přírodního kaučuku nebo kaučuku jako guma vypadající (např. balata)

20.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Z:
- výrobu insekticidů, rodenticidů, fungicidů, herbicidů, pesticidů k hubení: roztočů, měkkýšů, biocidů (ničí živé
organizmy)
- výrobu přípravků proti klíčení, růstových stimulátorů rostlin
- výrobu dezinfekčních prostředků (pro zemědělské a jiné účely)
- výrobu ostatních agrochemických výrobků j. n.
N:
- výrobu hnojiv a dusíkatých sloučenin (20.15)

20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev
a tmelů
20.30 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
Z:
- výrobu barev a laků, smaltů a jemných laků
- výrobu hotových pigmentů a barviv, kalidel a barev
- výrobu emailových smaltů a glazur a engoby (nástřepí) a podobných přípravků
- výrobu tmelů
- výrobu těsnicích tmelů a podobných nežáruvzdorných plnidel nebo přípravků povrchové úpravy
- výrobu organických směsných rozpouštědel a ředidel
- výrobu hotových barev (laků, nátěrů) nebo odlakovačů
- výrobu tiskařských barev
N:
- výrobu barviv a pigmentů (20.12)
- výrobu inkoustu a tuše (20.59)
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20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů
a toaletních přípravků
20.41 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
Z:
- výrobu organických povrchově aktivních přísad (činidel)
- výrobu papíru, vaty, plsti a netkaných textilií napuštěných nebo potažených mýdlem nebo čisticími prostředky
- výrobu glycerinu
- výrobu mýdla, kromě toaletních mýdel
- výrobu povrchově aktivních přípravků:
• detergentů a čisticích prostředků
• prostředků na mytí nádobí
• změkčovadel na textil
- výrobu čisticích a lešticích prostředků:
• přípravků pro parfémování nebo dezodoraci místností
• umělých a upravených vosků
• přípravků na ošetření usní
• přípravků na ošetření dřeva
• lešticích prostředků pro karoserie, sklo a kovy
• brusných past a prášků, včetně papíru, rouna atd. jimi potaženými
N:
- výrobu oddělených chemických sloučenin (20.13, 20.14)
- výrobu syntetického glycerinu z ropných produktů (20.14)
- výrobu toaletních mýdel (20.42)

20.42 Výroba parfémů a toaletních přípravků
Z:
- výrobu prostředků pro osobní hygienu a parfémů a toaletních vod
• parfémů a toaletních vod
• kosmetiky
• ochranných a tónovacích přípravků na opalování
• přípravků na manikúru a pedikúru
• šamponů, laků na vlasy, přípravků pro trvalou ondulaci a tužidel a pomád na vlasy
• přípravků pro ústní hygienu včetně dentálních fixačních přípravků
• přípravků na holení, včetně přípravků používaných před holením a po holení
• deodorantů a koupacích solí
• depilačních přípravků
- výrobu toaletních mýdel
N:
- výrobu přírodních esenciálních olejů (20.53)

20.5 Výroba ostatních chemických výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu výbušnin a pyrotechnických výrobků, klihů, esenciálních olejů a ostatních chemických
výrobků, např. chemických materiálů pro fotografické účely (včetně filmů a citlivých papírů), složených diagnostických
reagencií atd.

20.51 Výroba výbušnin
Z:
- výrobu střelného prachu
- výrobu výbušnin/trhavin a pyrotechnických výrobků, nárazníkových zápalek, rozbušek a světlic
ZT:
- výrobu zápalek
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20.52 Výroba klihů
Z:
- výrobu klihů a připravených lepidel včetně lepidel na bázi kaučuku
N:
- výrobu želatiny a jejích derivátů (20.59)

20.53 Výroba vonných silic
Z:
- výrobu extraktů z přírodních aromatických látek
- výrobu resinoid
- výrobu aromatických látek pro výrobu parfémů a potravin
N:
- výrobu syntetických aromatických přípravků (20.14)
- výrobu prostředků pro osobní hygienu a parfémů a toaletních vod (20.42)

20.59 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Z:
- výrobu citlivých fotografických desek, filmů, citlivých papírů a ostatních citlivých neexponovaných materiálů
- výrobu chemických přípravků pro fotografické použití
- výrobu želatiny a jejích derivátů
- výrobu různých chemických výrobků:
• peptonů, jejich derivátů, ostatních bílkovin a jejich derivátů j. n.
• chemicky transformovaných olejů a tuků
• výrobků pro apretování textilu a usní
• prášků a past používaných na pájení nebo sváření
• pomocných přípravků pro potahování kovů
• přídavných přípravků do cementu
• aktivního uhlí, přísad do mazacích olejů, urychlovačů vulkanizace, katalyzátorů a ostatních chemických výrobků
pro použití v průmyslu
• přípravků proti klepání motoru, přípravků proti zamrzání a odmrazovače
• převodové kapaliny
• složených diagnostických a laboratorních reagencií
ZT:
- výrobu inkoustu a tuše
N:
- výrobu chemických výrobků jako hromadných materiálů (20.13, 20.14)
- výrobu destilované vody (20.13)
- výrobu ostatních základních organických chemických látek a chemikálií (20.14)
- výrobu tiskařských barev (20.30)
- výrobu lepidel na bázi živice (23.99)
20.59.1 Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro
pohon motorů
20.59.9 Výroba jiných chemických výrobků j. n.

20.6 Výroba chemických vláken
20.60 Výroba chemických vláken
Z:
- výrobu syntetických nebo umělých vláken
- výrobu syntetických nebo umělých střižových vláken, nemykaných ani nečesaných ani jinak upravených pro
spřádání
- výrobu syntetických nebo umělých filamentových přízí včetně vysoce pevných přízí
- výrobu syntetických nebo umělých monofilů nebo pruhů
N:
- spřádání syntetických nebo umělých vláken (13.10)
- výrobu přízí ze syntetických nebo umělých textilních vláken (13.10)
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21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
přípravků
Tento oddíl zahrnuje výrobu základních látek pro farmaceutické přípravky a výrobu farmaceutických přípravků.
Zahrnuje také výrobu léčiv chemického nebo botanického původu.

21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků
21.10 Výroba základních farmaceutických výrobků
Z:
- výrobu léčebně aktivních substancí používaných při výrobě farmaceutických přípravků: antibiotik, vitaminů,
salicylové a O-acetylsalicylové kyseliny atd.
- zpracování krve
ZT:
- výrobu chemicky čistých cukrů
- zpracování žláz, výrobu extraktů ze žláz atd.

21.2 Výroba farmaceutických přípravků
21.20 Výroba farmaceutických přípravků
Z:
- výrobu farmaceutických přípravků:
• antisér a ostatních krevních derivátů
• očkovacích látek
• různých léčiv včetně homeopatických přípravků
- výrobu chemických antikoncepčních přípravků pro vnější použití včetně hormonálních antikoncepčních přípravků
- výrobu diagnostických zdravotnických prostředků včetně těhotenských testů
- výrobu radioaktivních látek pro diagnostiku in vivo
- výrobu biotechnických farmaceutických výrobků
ZT:
- výrobu vaty pro zdravotnické účely, gázy, obvazových prostředků atd.
- úpravu (mletí, třídění) botanických produktů pro farmaceutické účely
N:
- výrobu bylinných čajů (z máty peprné, sporýše, heřmánku atd.) (10.83)
- výrobu cementu pro zubní výplně (32.50)
- výrobu cementu pro kostní rekonstrukce (32.50)
- výrobu chirurgických roušek (32.50)
- velkoobchod s farmaceutickými výrobky (46.46)
- maloobchod s farmaceutickými výrobky (47.73)
- výzkum a vývoj pro farmaceutické (a také biotechnické) výrobky (72.1)
- balení farmaceutických výrobků (82.92)
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22 Výroba pryžových a plastových výrobků
Tento oddíl zahrnuje výrobu pryžových a plastových výrobků. Třebaže je charakterizován surovinami používanými při
výrobě, neznamená to, že zahrnuje výrobu všech výrobků vyrobených z těchto surovin.

22.1 Výroba pryžových výrobků
22.11 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
Z:
- výrobu pryžových pneumatik pro motorová vozidla, pojízdné stroje nebo zařízení, letadla, hračky, nábytek apod.:
• hustitelných pneumatik
• plných (komorových) obručí
- výrobu duší do pneumatik
- výrobu vyměnitelných běhounů pláště pneumatiky a ochranných vložek do ráfku pneumatik, profilů k protektorování
pneumatik atd.
- protektorování pneumatik
N:
- výrobu materiálů na opravy duší (22.19)
- opravy, montáž a výměnu pneumatik a duší (45.20)

22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků
Z:
- výrobu ostatních výrobků z přírodního nebo syntentického kaučuku vulkanizovaného, nevulkanizovaného nebo
tvrzeného:
• desek, fólií, pásů, tyčí a profilovaných tvarů
• hadic, rour a trubic
• pryžových dopravníkových pásů a hnacích řemenů
• hygienických výrobků: prezervativů, dudlíků, ohřívacích lahví atd.
• oděvů z pryže (pouze svařovaných nebo lepených, nikoli šitých)
• pryžových podešví a jiných částí obuvi z pryže
• pryžových nití a lan
• pryžovaných přízí a tkanin
• pryžových kroužků, tvarovek, těsnění
• popryžovaných koleček, válečků atd.
• nafukovacích matrací
• nafukovacích balónků
- výrobu kartáčů z pryže
- výrobu náústků dýmek z tvrdé pryže
- výrobu hřebenů, spon do vlasů, natáček na vlasy apod., z tvrdé pryže
ZT:
- výrobu pryžových materiálů na opravy (např. duší)
- výrobu textilních vláken impregnovaných, potažených nebo laminovaných pryží, pokud pryž představuje hlavní
součást výrobku
- výrobu pryžových matrací do vodních postelí
- výrobu koupacích čepic a zástěr z pryže
- výrobu surfařských a potápěčských oděvů z pryže
- výrobu erotických pomůcek z pryže
N:
- výrobu kordových tkanin pro pneumatiky (13.96)
- výrobu oděvů z elastických materiálů (14)
- výrobu pryžové obuvi (15.20)
- výrobu klihů a lepidel na bázi kaučuku (20.52)
- výrobu profilů k protektorování plášťů pneumatik (22.11)
- výrobu nafukovacích člunů, vorů, raftů (30.11, 30.12)
- výrobu matrací z nepotahované lehčené pryže (31.03)
- výrobu pryžových sportovních potřeb kromě oděvů (32.30)
- výrobu her a hraček z pryže (včetně bazénků pro děti, nafukovacích pryžových člunů pro děti, nafukovacích
pryžových zvířat pro děti, míčů apod.) (32.40)
- regeneraci pryže (38.32)
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22.2 Výroba plastových výrobků
Tato skupina zahrnuje zpracování primárních nebo již použitých (tzn. recyklovaných) umělých pryskyřic na polotovary
nebo konečné výrobky výrobními postupy jako je tvarové lisování, vytlačování, vstřikování, vyfukování a lití. Ve
většině případů výrobní postup zahrnuje výrobu široké palety výrobků.

22.21 Výroba plastových desek, folií, hadic, trubek a profilů
Z:
- výrobu polotovarů z plastů:
• desek, bloků, filmů, folií, pásů atd. (i samolepících)
- výrobu konečných výrobků z plastů:
• hadic a trubek, tvarovek, spojek, uzávěrů apod.
- celofánových pásů a listů
N:
- výrobu plastů v primárních formách (20.16)
- výrobu výrobků z přírodního nebo syntetického kaučuku (22.1)

22.22 Výroba plastových obalů
Z:
- výrobu plastových obalů:
• pytlů, sáčků, beden, krabic, demižonů, lahví atd.
N:
- výrobu kufrů, kabelek apod. z plastů (15.12)

22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Z:
- výrobu plastových výrobků pro stavebnictví:
• dveří, oken, rámů, rolet, žaluzií, rolet, okenic a ochranných lišt
• nádrží, cisteren, jímek, bazénů apod.
• podlahových krytin, obkladů stěn a stropů v rolích nebo ve formě obkládaček, desek, tašek atd.
• plastového sanitárního a hygienického vybavení, jako jsou koupací a sprchové vany, umyvadla, dřezy,
záchodové mísy a bidety, splachovací nádrže atd.
- výrobu pružných podlahových krytin, např. z vinylu, linolea atd.
- výrobu umělého kamene (např. umělého mramoru)

22.29 Výroba ostatních plastových výrobků
Z:
- výrobu nádobí a kuchyňského vybavení a toaletních potřeb z plastů
- výrobu různých výrobků z plastů:
• plastových pokrývek hlavy, izolačního příslušenství, příslušenství ke svítidlům, kancelářských a školních potřeb,
oděvů (pouze svařovaných nebo lepených, nikoli šitých), plastového kování a příslušenství k nábytku,
ozdobných předmětů (např. sošek), hnacích řemenů, dopravníkových pásů, samolepících plastových pásek,
obuvnických kopyt, cigaretových a doutníkových špiček, hřebenů, natáček, dekoračních a zábavných předmětů
atd.
- pokovování plastových předmětů
N:
- výrobu cestovních kufrů a tašek z plastů (15.12)
- výrobu plastové obuvi (15.20)
- výrobu plastového nábytku (31.01, 31.02, 31.09)
- výrobu matrací z nepotahovaného lehčeného plastu (31.03)
- výrobu sportovních potřeb kromě sportovních oděvů z plastů (32.30)
- výrobu hraček a her z plastů (32.40)
- výrobu léčebných a dentálních pomůcek z plastů (32.50)
- výrobu brýlí, kontaktních čoček, potřeb pro oční lékaře a optiky z plastů (32.50)
- výrobu ochranných přileb a jiného vybavení pro osobní bezpečnost (32.99)
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23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Tento oddíl zahrnuje výrobní činnosti, které se váží k jednomu (převažujícímu) materiálu nerostného původu. Oddíl
zahrnuje výrobu skla a skleněných výrobků (např. ploché sklo, duté sklo, skleněná vlákna, výrobky z technického
skla atd.), keramických výrobků, cihel a výrobků z pálené hlíny, cementu a sádry, a to v celé škále od surovin ke
konečným výrobkům. Tento oddíl rovněž zahrnuje výrobu opracovaných a tvarovaných přírodních kamenů
a ostatních výrobků z nerostných materiálů.

23.1 Výroba skla a skleněných výrobků
Tato skupina zahrnuje sklo a skleněné výrobky v jakékoliv podobě vyráběné jakoukoliv metodou.

23.11 Výroba plochého skla
Z:
- výrobu plochého skla, včetně skla s drátěnou vložkou, barevného nebo tónovaného skla

23.12 Tvarování a zpracování plochého skla
Z:
- výrobu tvrzeného nebo vrstveného skla
- výrobu skleněných zrcadel
- výrobu izolačních skel (z několika tabulí skla)

23.13 Výroba dutého skla
Z:
- výrobu lahví a ostatních nádob ze skla nebo křišťálového skla
- výrobu sklenic a ostatních výrobků převážně pro domácnost ze skla nebo křišťálového skla
N:
- výrobu skleněných hraček (32.40)

23.14 Výroba skleněných vláken
Z:
- výrobu skleněných vláken včetně skelné vaty a netkaných výrobků ze skleněných vláken
N:
- výrobu tkanin ze skleněných vláken (13.20)
- výrobu kabelů z optických vláken pro přenos dat a přímý přenos obrazu (27.31)

23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
Z:
- výrobu skleněných výrobků pro laboratoře a pro hygienické nebo farmaceutické účely
- výrobu hodinových a hodinkových skel, optických skel a optických prvků, které nejsou opticky aktivní
- výrobu skla k výrobě bižuterie
- výrobu skleněných izolátorů a izolačního příslušenství
- výrobu skleněných baněk žárovek a zářivek
- výrobu skleněných figurek
- výrobu skleněných výrobků pro stavebnictví, jako jsou obklady, dlažby, cihly, tašky apod.
- výrobu skla v tyčích nebo trubkách
N:
- výrobu opticky aktivních optických prvků (26.70)
- výrobu injekčních stříkaček a jiného zdravotnického laboratorního vybavení (32.50)
- výrobu bižuterie (32.13)
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23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků
23.20 Výroba žáruvzdorných výrobků
Tato třída zahrnuje výrobu polotovarů z nekovových nerostů dobývaných v dolech a lomech, jako jsou písky,
štěrkopísky, kameny nebo jíly.
Z:
- výrobu žáruvzdorných malt, betonů atd.
- výrobu žáruvzdorných keramických výrobků:
• tepelně izolačních keramických výrobků z křemičitých fosilních materiálů
• žáruvzdorných cihel, dlažeb, obkladů, tašek, tvarovek atd.
• žáruvzdorných keramických retort, kelímků, muflí, trysek, trubic atd.
ZT:
- výrobu žáruvzdorných výrobků obsahujících magnezit, dolomit nebo chromit

23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
Z:
- výrobu nežáruvzdorných keramických obkládaček a kachlí, mozaikových kostek atd.
- výrobu nežáruvzdorných keramických dlaždic a dlažebních kostek
N:
- výrobu umělého kamene (např. umělého mramoru) (22.23)
- výrobu žáruvzdorných keramických výrobků (23.20)
- výrobu keramických cihel a střešních krytin (23.32)

23.32 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Z:
- výrobu nežáruvzdorných stavebních materiálů z jílovitých materiálů:
• cihel, hurdisků, stropních tvarovek, střešních krytin, kouřovodů, rour, trubek atd.
- výrobu podlahových tvarovek z pálené hlíny
N:
- výrobu žáruvzdorných keramických výrobků (23.20)
- výrobu nežáruvzdorných keramických výrobků nepoužívaných na stavební konstrukce (23.4)

23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
Tato třída zahrnuje výrobu konečných výrobků vyráběných z nekovových nerostů dobývaných v dolech a lomech,
jako písků, štěrkopísků, kamenů nebo jílů.

23.41 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných
předmětů
Z:
- výrobu nádobí, jiných potřeb převážně pro domácnost a toaletních potřeb z keramiky
- výrobu sošek a jiných ozdobných předmětů z keramiky
N:
- výrobu bižuterie (32.13)
- výrobu keramických hraček (32.40)
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23.42 Výroba keramických sanitárních výrobků
Z:
- výrobu sanitární keramiky, např. koupacích van, sprchových koutů, umyvadel, bidetů, záchodových mís atd.
- výrobu ostatní sanitární keramiky
N:
- výrobu žáruvzdorných keramických výrobků (23.20)
- výrobu keramických stavebních materiálů (23.3)

23.43 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
Z:
- výrobu elektrických izolátorů a izolačního příslušenství z keramiky
N:
- výrobu žáruvzdorných keramických výrobků (23.20)

23.44 Výroba ostatních technických keramických výrobků
Z:
- výrobu feritových (keramických) magnetů
- výrobu keramických výrobků pro laboratoře, chemické a průmyslové účely
N:
- výrobu umělého kamene (např. umělého mramoru) (22.23)
- výrobu žáruvzdorných keramických výrobků (23.20)
- výrobu keramických stavebních materiálů (23.3)

23.49 Výroba ostatních keramických výrobků
Z:
- výrobu keramických nádob používaných k přepravě nebo balení zboží
- výrobu keramických výrobků j. n.
N:
- výrobu sanitární keramiky (23.42)
- výrobu umělého chrupu (32.50)

23.5 Výroba cementu, vápna a sádry
23.51 Výroba cementu
Z:
- výrobu slínku a cementu hydraulického, včetně cementu portlandského, hlinitanového, struskového
a superfosfátového
N:
- výrobu žáruvzdorných malt, betonů atd. (23.20)
- výrobu transportních betonů a maltových směsí (23.63)
- práškových malt (23.64)
- výrobu cementových výrobků (23.65, 23.69)
- výrobu cementů používaných v zubním lékařství (32.50)

23.52 Výroba vápna a sádry
Z:
- výrobu hašeného, nehašeného a hydraulického vápna
- výrobu sádry z páleného sádrovce nebo páleného sulfátu
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ZT:
- výrobu z páleného dolomitu
N:
- výrobu sádrových výrobků (23.62, 23.69)

23.6 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Z:
- výrobu prefabrikovaných stavebních prvků z betonu, cementu nebo umělých kamenů pro stavebnictví:
• panelů, cihel, dlaždic, dlažebních kostek, tašek, desek, trubek, sloupů atd.
- výrobu prefabrikovaných stavebních dílců pro budovy nebo inženýrská díla z betonu, cementu nebo umělého
kamene

23.62 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
Z:
- výrobu sádrových výrobků pro stavební účely:
• panelů, dlaždic, desek atd.

23.63 Výroba betonu připraveného k lití
Z:
- výrobu transportních betonů a malt, betonových a maltových směsí
N:
- výrobu žáruvzdorných betonů (23.20)

23.64 Výroba malt
Z:
- výrobu práškových malt
N:
- výrobu žáruvzdorné malty (23.20)
- výrobu transportních malt a maltových směsí (23.63)

23.65 Výroba vláknitých cementů
Z:
- výrobu stavebních materiálů obsahujících rostlinné části (dřevitou vlnu, slámu, rákos, sítinu apod.) spojovaných
cementem, sádrou nebo jinými minerálními pojivy
- výrobu výrobků z azbestocementu, celulózového vláknocementu nebo podobných materiálů:
• vlnitých desek, jiných desek a panelů, obkladů, dlažeb, tvarovek, trubek, nádrží, žlabů, koryt, výlevek, nádob,
nábytku, okenních rámů atd.

23.69 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
Z:
- výrobu ostatních výrobků z betonu, sádry, cementu nebo umělých kamenů:
• sošek, nábytku, nízkého a vysokého reliéfu, váz, květináčů atd.
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23.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
23.70 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Z:
- opracování a zpracování přírodních kamenů pro použití ve stavebnictví např. jako střešní krytiny, při úpravě silnic,
na hřbitovech atd.
- výrobu kamenného nábytku
N:
- činnosti prováděné v lomech, např. hrubé otesávání a řezání bloků kamene (08.11)
- výrobu mlýnských kamenů, brusných výrobků apod. (23.9)

23.9 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
23.91 Výroba brusiv
Z:
- výrobu mlýnských kamenů, ostřících a lešticích kamenů, přírodních nebo umělých brusných výrobků na podkladu
včetně na měkkém podkladu (např. brusný papír)

23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Z:
- výrobu třecího materiálu (obložení) bez podložky na bázi minerálních látek nebo buničiny
- výrobu minerálních izolačních materiálů:
• struskové vlny, skalní vlny a podobných minerálních vln; vermikulitu, rozpínavé hlíny a podobných materiálů pro
účely tepelné nebo zvukové izolace
- výrobu výrobků z různých minerálních materiálů:
• zpracované slídy a výrobků ze slídy, předmětů z rašeliny (kromě briket) a výrobků z grafitu (kromě
elektrotechnických výrobků) atd.
- výrobu výrobků z asfaltu nebo podobných materiálů, např. lepidel na bázi živice, černouhelného dehtu atd.
- výrobu výrobků z uhlíkových a grafitových vláken (kromě elektrod a použití v elektrotechnice)
- výrobu umělého korundu
N:
- výrobu skelné vaty a netkaných výrobků ze skelné vaty (23.14)
- výrobu grafitových elektrod (27.90)
- výrobu briket z rašeliny (19.20)
- výrobu těsnění z uhlíku nebo grafitu (28.29)
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24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Tento oddíl zahrnuje činnosti jako tavení a čištění (rafinace) železných a neželezných kovů při jejich výrobě z rud,
surových kovů nebo kovového odpadu při elektrometalurgických nebo jiných metalurgických procesech. Tento oddíl
zahrnuje také výrobu slitin kovů a superslitin přidáváním jiných chemických prvků do čistých kovů. Ingoty, předvalky
a jiné výstupy tavby a čištění se dále zpracovávají válcováním, tažením a protlačováním za účelem výroby pásů,
plechů, tyčí, drátů, trubek nebo dutých profilů. Lze též vyrábět kovové odlitky a jiné výrobky ze základních kovů.

24.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za
studena), tváření výrobků za tepla
Tato skupina zahrnuje mj. přímou redukci železné rudy, výrobu surového železa v tavené nebo pevné podobě,
oxidaci surového železa na ocel, výrobu feroslitin a výrobu výrobků z oceli.

24.10 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření
výrobků za tepla
Z:
- činnost vysokých pecí, konvertorů, válcoven a úpraven
- výrobu surového železa a zrcadlovin v houskách, blocích nebo jiných základních formách
- výrobu feroslitin
- výrobu výrobků ze železné rudy a jiného houbovitého železa přímou redukcí z železné rudy
- výrobu ryzího železa elektrolýzou a jinými chemickými postupy
- přetavení bloků kovového odpadu ze železa nebo oceli
- výrobu granulovaného a práškového železa
- výrobu oceli v ingotech nebo jiných základních formách
- výrobu předvalků z oceli
- výrobu plochých výrobků z oceli válcovaných za tepla nebo za studena
- výrobu tyčí a prutů z oceli válcovaných za tepla
- výrobu otevřených profilů z oceli válcovaných za tepla
- výrobu štětovnic z oceli a ocelových svařovaných otevřených profilů
- výrobu materiálů pro železniční svršky (nesmontovaných kolejnic) z oceli
N:
- tažení tyčí za studena (24.31)
24.10.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin
24.10.2 Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)
24.10.3 Tváření výrobků za tepla

24.2 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních
tvarovek
24.20 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
Z:
- výrobu bezešvých trub a trubek s kruhovým nebo jiným průřezem a výlisků s kruhovým průřezem (určených k
dalšímu zpracování) válcováním za tepla, protlačováním za tepla nebo jiným zpracováním předvýrobků za tepla,
jako jsou za tepla válcované nebo plynule odlévané předvalky nebo sochory
- výrobu přesných a jiných bezešvých trub a trubek ze za tepla válcovaných nebo ze za tepla protlačovaných výlisků
dalším zpracováním: tažením za studena a válcováním za studena trubek kruhového průřezu nebo tažením za
studena trubek jiného než kruhového průřezu a dutých profilů
- výrobu svařovaných trub a trubek o vnějším průměru nad 406,4 mm tvarováním za studena válcovaných plochých
produktů za tepla a svařovaných podél podélné osy nebo spirály
- výrobu svařovaných trub a trubek svařovaných podél podélné osy nebo spirály s kruhovým průřezem o vnějším
průměru 406,4 mm nebo méně plynulým tvarováním za tepla nebo za studena ze za tepla nebo za studena
válcovaných plochých výrobků a výrobu svařovaných trub a trubek podle podélné osy s jiným než kruhovým
průřezem tvarováním za tepla nebo za studena z pásů válcovaných za tepla nebo za studena
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- výrobu svařovaných přesných trub a trubek o vnějším průměru 406,4 mm a menším tvarováním za tepla nebo za
studena pásů válcovaných za tepla nebo za studena a svařováním podél podélné osy, které mohou být dále
zpracovány: tažením, válcováním nebo tvarováním za studena trubek s jiným než kruhovým průřezem
- výrobu plochých a krkových přírub zpracováním za tepla válcovaných plochých ocelových výrobků
- výrobu příslušenství pro svařování na tupo (jako jsou kolena a redukce), vyráběných kováním ze za tepla
válcovaných bezešvých ocelových trubek
- příslušenství z oceli pro trubky a trouby ozávitované i bez závitů
N:
- výrobu bezešvých ocelových trubek vyráběných odstředivým odléváním (24.52)

24.3 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
Tato skupina zahrnuje výrobu ostatních výrobků z oceli zpracováním za studena.

24.31 Tažení tyčí za studena
Z:
- výrobu tyčové oceli a plných ocelových profilů tažením za studena, broušením nebo soustružením
N:
- tažení drátu (24.34)

24.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena
Z:
- výrobu ploché povlakované i nepovlakované válcované oceli v tyčích nebo ve svitcích o šířce menší než 600 mm
převálcováním za studena plochých ocelových profilů válcovaných za tepla nebo tyčové oceli

24.33 Tváření ocelových profilů za studena
Z:
- výrobu otevřených profilů z ploché válcované oceli tvarováním za studena na válcovacích stolicích nebo ohýbáním
na lisech
- výrobu žebrovaných plechů a sendvičových panelů tvarováním a ohýbáním za studena

24.34 Tažení ocelového drátu za studena
Z:
- výrobu drátu z ocelové tyče tažením za studena
N:
- výrobu tyčí a plných ocelových profilů tažením (24.31)
- další zpracování a úpravu drátu (25.93)

24.4 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
24.41 Výroba a hutní zpracování drahých kovů
Z:
- výrobu drahých kovů:
• výrobu a čištění kovů (dále zpracovávaných i nezpracovávaných) jako je zlato, stříbro, platina atd. z rudy nebo
kovového odpadu
- výrobu slitin drahých kovů
- výrobu hutních předvýrobků z drahých kovů
- plátování základních kovů stříbrem
- plátování základních kovů nebo stříbra zlatem
- plátování základních kovů, stříbra nebo zlata platinou a kovy ze skupiny platiny
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ZT:
- výrobu taženého drátu z těchto kovů
- výrobu laminovaných folií z drahých kovů
N:
- odlévání neželezných kovů (24.53, 24.54)
- výrobu šperků z drahých kovů (32.12)

24.42 Výroba a hutní zpracování hliníku
Z:
- výrobu hliníku z oxidu hlinitého
- výrobu hliníku z elektrolyticky čištěného hliníkového šrotu a odpadu
- výrobu hliníkových slitin
- výrobu hutních předvýrobků z hliníku
ZT:
- výrobu taženého drátu z hliníku
- výrobu oxidu hlinitého (aluminy)
- výrobu hliníkové balicí folie (alobalu)
- výrobu laminovaných folií s převahou hliníku (hliníkové folie)
N:
- odlévání neželezných kovů (24.53, 24.54)

24.43 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
Z:
- výrobu olova, zinku a cínu z rud
- výrobu olova, zinku a cínu z elektrolyticky čištěného olověného, zinkového a cínového odpadu a šrotu
- výrobu slitin olova, zinku a cínu
- výrobu hutních předvýrobků z olova, zinku a cínu
ZT:
- výrobu taženého drátu z těchto kovů
- výrobu cínové folie
N:
- odlévání neželezných kovů (24.53, 24.54)

24.44 Výroba a hutní zpracování mědi
Z:
- výrobu mědi z rud
- výrobu mědi z elektrolyticky čištěného měděného šrotu a odpadu
- výrobu měděných slitin
- výrobu tavných drátů a pásků
- výrobu hutních předvýrobků z mědi
ZT:
- výrobu taženého drátu z mědi
N:
- odlévání neželezných kovů (24.53, 24.54)

24.45 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
Z:
- výrobu chromu, manganu, niklu atd. z rud nebo oxidů
- výrobu chromu, manganu, niklu atd. z elektrolyticky a aluminotermicky čištěného odpadu a šrotu
- výrobu chromových, manganových, niklových a jiných slitin
- výrobu hutních předvýrobků z chromu, manganu, niklu atd.
- výrobu niklových kamínků (lechů)
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ZT:
- výrobu taženého drátu z těchto kovů
N:
- odlévání neželezných kovů (24.53, 24.54)

24.46 Zpracování jaderného paliva
Z:
- výrobu uranu ze smolince nebo jiných rud
- tavení a čištění uranu

24.5 Slévárenství
Tato skupina zahrnuje výrobu předvýrobků a různých odlitků odléváním.
Tato skupina nezahrnuje:
- výrobu hotových odlitků jako:
• topných kotlů a topných těles (radiátorů) (25.21)
• odlitků pro použití převážně v domácnosti (25.99)

24.51 Výroba odlitků z litiny
Tato třída zahrnuje činnosti sléváren železa.
Z:
- odlévání železných předvýrobků
- odlévání odlitků ze šedých litin
- odlévání surového železa s lupínkovým nebo kuličkovým grafitem
- odlévání temperované (kujné) litiny
- výrobu trub, trubek, dutých profilů a tvarovek (fitinků) z litiny železa
24.51.1 Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem
24.51.2 Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
24.51.9 Výroba ostatních odlitků z litiny

24.52 Výroba odlitků z oceli
Tato třída zahrnuje činnosti sléváren oceli.
Z:
- odlévání ocelových předvýrobků
- odlévání odlitků z oceli
- výrobu bezešvých ocelových trubek odstředivým odléváním
- výrobu tvarovek (fitinků) z litiny oceli
24.52.1 Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí
24.52.2 Výroba odlitků z legovaných ocelí

24.53 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
Z:
- odlévání předvýrobků z hliníku, hořčíku, titanu, zinku atd.
- odlévání odlitků z lehkých kovů
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24.54 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů
Z:
- odlévání odlitků z barevných kovů
- odlévání odlitků z drahých kovů
- výrobu odlitků z neželezných kovů litím pod tlakem
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25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
Tento oddíl zahrnuje výrobu „čistě“ kovových výrobků (jako jsou nádrže, zásobníky, konstrukce), které mají zpravidla
statickou funkci. Následující oddíly 26-30 oproti tomu zahrnují výrobu nebo montáž (popř. sestavování) takových
výrobků (tyto výrobky mohou obsahovat kromě kovu i jiné materiály), pro jejichž činnost jsou zapotřebí pohyblivé
části a součásti, pokud se nejedná o prvky čistě elektrické, elektronické nebo optické (nebo pracují na elektrickém,
elektronickém nebo optickém principu). Oddíl 25 dále zahrnuje výrobu zbraní a střeliva.
Tento oddíl nezahrnuje:
- odborné opravy a údržbu kovodělných výrobků vyráběných v tomto oddílu (33.1)
- odbornou instalaci zařízení, jejichž výroba patří do tohoto oddílu (např. kotlů ústředního topení), v budovách (43.22)

25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu konstrukčních výrobků a jejich dílů (např. nosných konstrukcí nebo rámů) z kovu.

25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Z:
- výrobu kovových nosných konstrukcí pro použití ve stavebnictví a jejich dílů (např. věží, pilířů, příhradových
konstrukcí, mostů)
- výrobu kovových konstrukcí pro využití v průmyslu (konstrukcí pro vysoké pece, zdvihací a manipulační zařízení
atd.)
- výrobu prefabrikovaných budov převážně z kovu (stavebních buněk, kabin atd.)
N:
- výrobu částí lodních kotlů a kotlů pro elektrárny (25.30)
- výrobu montovaných součástí pro železniční svršky (25.99)
- stavbu částí lodí (30.11)

25.12 Výroba kovových dveří a oken
Z:
- výrobu kovových vrat, dveří, oken a jejich rámů a bednění
- výrobu příček ukotvených v podlaze

25.2 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
25.21 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
N:
- výrobu elektrických ploten, kamen a ohřívačů vody (27.51)

25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků
Z:
- výrobu zásobníků, nádrží a podobných kovových nádob instalovaných obvykle jako zařízení pro skladování nebo
pro průmyslové účely
- výrobu kovových nádob pro stlačený nebo zkapalněný plyn
N:
- výrobu kovových nádob obvykle užívaných k přepravě a balení výrobků (jako jsou např. sudy, kýble, plechovky,
krabice) nepřesahujících objem 300 l (25.91, 25.92)
- výrobu dopravních kontejnerů (29.20)

66

25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25.30 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Z:
- výrobu parních kotlů (parních generátorů)
- výrobu pomocných zařízení k parním generátorům (kondenzátorů, předehřívačů, přehřívačů, sběračů páry,
akumulátorů)
- výrobu jaderných reaktorů a jejich částí, kromě separátorů izotopů
- výrobu lodních kotlů a kotlů pro elektrárny a jejich částí
ZT:
- výrobu potrubních sítí, která zahrnuje další úpravu trubek na tlakové potrubí (včetně projekčních a stavebních prací
s tím spojených)
N:
- výrobu topných těles (radiátorů) a kotlů pro ústřední topení (25.21)
- výrobu zařízení parních turbín (28.11)
- výrobu separátorů izotopů (28.99)

25.4 Výroba zbraní a střeliva
25.40 Výroba zbraní a střeliva
Z:
- výrobu těžkých zbraní (děl a dělostřeleckého materiálu, děl na samohybných lafetách, raketometů, torpédových
rour, těžkých kulometných zbraní)
- výrobu ručních zbraní (pistolí a revolverů, brokovnic, lehkých kulometných zbraní)
- výrobu vzduchových a plynových děl a pistolí
- výrobu bojového střeliva
ZT:
- výrobu loveckých, sportovních nebo obranných střelných zbraní a střeliva
- výrobu výbušných zařízení jako jsou bomby, miny a torpéda
N:
- výrobu nárazových zápalek (kapslí), rozbušek a světlic (20.51)
- výrobu mačet, mečů, bajonetů atd. (25.71)
- výrobu pancéřovaných vozidel pro přepravu peněz a cenin (29.10)
- výrobu kosmických dopravních prostředků (30.30)
- výrobu tanků a ostatních bojových vozidel (30.40)
- výrobu mezikontinentálních balistických střel (ICBM) (30.30)

25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Tato skupina zahrnuje činnosti opracování kovů jako kování nebo lisování, které jsou obvykle prováděné na základě
smlouvy nebo dohody.

25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Z:
- výrobu výkovků, výlisků, vývalků, protlačků apod.
- práškovou metalurgii: výrobu předmětů z kovových prášků lisováním a slinováním (spékáním)
N:
- výrobu kovového prášku (24.1)
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25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Tato skupina zahrnuje činnosti týkající se opracování kovů (kovových polotovarů) jako je plátování, potahování,
gravírování, vrtání, leštění, svařování atd., které jsou obvykle prováděné na základě smlouvy nebo dohody.

25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Z:
- plátování, eloxování apod. kovů
- tepelné opracování kovů
- odstraňování otřepů, pískování, bubnové omílání nebo leštění, otryskávání a jiné čištění kovů
- barvení a gravírování kovů
- potahování kovů nekovovými povlaky: potahování plasty, smaltování, lakování atd.
- glazování kovů a leštění kotoučem
N:
- činnosti podkovářů (01.62)
- potisk kovů (18.12)
- potahování plastů kovy (22.29)
- plátování kovů drahými kovy (24.41, 24.42, 24.43, 24.44)

25.62 Obrábění
Z:
- vrtání, soustružení, frézování, erodování, hoblování, lapování, protahování, ohýbání, řezání, broušení, ostření,
leštění, sváření, obrážení atd. kovových obrobků
- řezání a popisování kovů laserovými paprsky
N:
- činnosti podkovářů (01.62)
- gravírování jako službu poskytovanou na počkání (95.25)

25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu nožířských výrobků, nástrojů, zámků, kování a jiných železářských výrobků z obecných
kovů.

25.71 Výroba nožířských výrobků
Z:
- výrobu kuchyňských a jídelních příborů (jako jsou nože, vidličky, lžíce atd.)
- výrobu jiných nožířských výrobků:
• řeznických nožů a sekáčků
• břitev a žiletek
• nůžek, strojků na stříhaní vlasů
- výrobu mačet, mečů, bajonetů atd.
N:
- výrobu kuchyňského nádobí (hrnců, kotlů apod.) a stolního nádobí (mís, táců, talířů apod.) (25.99)
- výrobu příborů z drahých kovů (32.12)

25.72 Výroba zámků a kování
Z:
- výrobu visacích, vložkových a jiných zámků, bezpečnostních zástrček, závěsů, klíčů, kování a podobných výrobků
z obecných kovů na dveře budov, nábytku, vozidel atd.
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25.73 Výroba nástrojů a nářadí
Z:
- výrobu nožů a čepelí pro stroje nebo pro strojní zařízení
- výrobu ručních nástrojů jako kleští, šroubováků atd.
- výrobu zemědělského ručního nářadí a nástrojů
- výrobu pilových listů, včetně řetězů, pásů a kotoučů k řetězovým a kotoučovým pilám
- výrobu vyměnitelných částí nástrojů (s pohonem i bez pohonu) nebo obráběcích strojů: vrtáků, raznic, důlčíků,
průtažníků, frézovacích, soustružnických, závitových nožů atd.
- výrobu lisovacích nástrojů
- výrobu kovářských nástrojů např. kovadlin
- výrobu formovacích rámů a forem (kromě kokil)
- výrobu svěráků a svorek
N:
- výrobu ručních nástrojů s pohonem (28.24)
- výrobu kokil (28.91)

25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu různých druhů kovodělných výrobků pro nejrůznější použití, jako jsou plechovky
a vědra; hřebíky, šrouby a matice; domácí potřeby z kovu; kovové součástky; lodní šrouby a kotvy; montované
součásti pro železniční svršky atd.

25.91 Výroba ocelových sudů a podobných nádob
Z:
- výrobu sudů, věder, kbelíků, krabic, plechovek
N:
- výrobu zásobníků a nádrží (25.2)

25.92 Výroba drobných kovových obalů
Z:
- výrobu plechovek na potraviny, tub a krabic
- výrobu kovových uzávěrů

25.93 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
Z:
- výrobu lanek, kabelů, lan, spletených pásků a podobných výrobků z kovu
- výrobu izolovaných i neizolovaných kovových kabelů nevhodných pro vedení elektřiny
- výrobu potaženého nebo plněného drátu
- výrobu výrobků z drátu: ostnatého drátu, drátu na oplocení, mříží, pletiv, tkanin atd.
- výrobu potažených elektrod pro svařování elektrickým obloukem
- výrobu hřebíků
- výrobu per a pružin (mimo hodinových a hodinkových per a pružin):
• listových per, šroubových pružin, torzních pružin
• listů pružnice
- výrobu řetězů kromě řetězů pro přenos hnací síly
N:
- výrobu hodinových a hodinkových per a pružin (26.52)
- výrobu drátu nebo kabelů pro vedení elektřiny (27.32)
- výrobu řetězů pro přenos hnací síly (28.15)
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25.94 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
Z:
- výrobu nýtů, podložek a podobných výrobků bez závitů
- výrobu výrobků s použitím závitnice
- výrobu šroubů, matic a podobných výrobků se závity

25.99 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Z:
- výrobu domácích potřeb z kovu:
• plochého nádobí: talířů, podšálků atd.
• kuchyňského nádobí: hrnců, kotlů, konvic atd.
• stolního nádobí: mis, táců atd.
• pánví a jiného neelektrického stolního nebo kuchyňského nádobí
• drobných neelektrických kuchyňských nástrojů a příslušenství
• kovových drátěnek
- výrobu výrobků používaných ve stavebnictví ze zinku, mědi, železa nebo oceli: okapů, hřebenových plechů,
koupacích van, umyvadel, dřezů apod.
- výrobu kancelářského zboží z kovu (kromě nábytku)
- výrobu bezpečnostních skříní, kazet, pancéřových dveří atd.
- výrobu různých kovových výrobků:
• lodních šroubů, vrtulí a lopatek
• kotev
• zvonů a gongů
• montovaných součástí pro železniční svršky
• spon, přezek, háčků
• kovových žebříků
• štítků, včetně orientačních tabulí (svislé dopravní značení), z kovu
- výrobu foliových tašek
- výrobu trvalých magnetů z kovu
- výrobu termolahví a konvic (s vakuovou izolací) z kovu
- výrobu kovových odznaků, řádů, medailí a vojenských epolet
- výrobu kovových natáček do vlasů, držadel a koster deštníků, hřebenů
- výrobu kovového závaží pro vzpírání
N:
- výrobu mačet, mečů, bajonetů atd. (25.71)
- výrobu nákupních vozíků (30.99)
- výrobu kovového nábytku (31.01, 31.02, 31.09)
- výrobu sportovních potřeb (32.30)
- výrobu her a hraček (32.40)
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26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Tento oddíl zahrnuje výrobu počítačů, periferních zařízení, telekomunikačních přístrojů a podobných elektronických
výrobků včetně jejich komponentů a dílů. Charakteristickým znakem výrobních procesů zařazených do tohoto oddílu
je navrhování a používání integrovaných obvodů a vysoce specializovaných miniaturních technologií.
Tento oddíl zahrnuje také výrobu přístrojů spotřební elektroniky; meřicích, testovacích, kontrolních, navigačních,
řídicích, ozařovacích, elektroléčebných, elektroterapeutických a optických přístrojů a zařízení a také výrobu
magnetických a optických médií (nosičů dat).

26.1 Výroba elektronických součástek a desek
26.11 Výroba elektronických součástek
Tato třída zahrnuje výrobu polovodičových komponentů a ostatních součástek a dílů pro elektronické přístroje.
Z:
- výrobu elektronických kondenzátorů
- výrobu elektronických odporů
- výrobu mikroprocesorů
- výrobu elektronek
- výrobu elektronických konektorů
- výrobu čistých desek plošných spojů (tištěných spojů)
- výrobu integrovaných elektronických obvodů (analogových, digitálních nebo hybridních)
- výrobu diod, tranzistorů a podobných součástek
- výrobu induktorů (např. tlumivek, cívek, transformátorů) a podobných elektronických součástek
- výrobu elektronických krystalů a krystalových skupin
- výrobu elektromagnetů, přepínačů, spínačů a snímačů pro elektronické využití
- výrobu polovodičových krystalových destiček nebo plátků jako hotových výrobků nebo polotovarů
- výrobu komponentů pro displeje (plazma, polymer, LCD)
- výrobu světelných diod (LED)
- výrobu svazků kabelů z optických vláken s přípojkami
ZT:
- výrobu svazků kabelů k tiskárnám, monitorům, USB kabelů, včetně přípojek atd.
N:
- tisk čipových karet (18.12)
- výrobu počítačových monitorů nebo televizních obrazovek (26.20, 26.40)
- výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
- výrobu ozařovacích přístrojů a trubic (26.60)
- výrobu optických přístrojů a zařízení (26.70)
- výrobu podobných součástek a zařízení pro elektrické přístroje (27)
- výrobu předřadných přístrojů pro zářivky (27.11)
- výrobu elektrických relé (27.12)
- výrobu elektroinstalačního materiálu (27.33)
- výrobu kompletních přístrojů (dle zařazení příslušných přístrojů)

26.12 Výroba osazených elektronických desek
Z:
- výrobu osazených desek plošných spojů
- osazování komponentů na desky plošných spojů
- výrobu karet připojení (např. videokaret, zvukových, grafických, kontrolních, síťových a modemových karet)
- interních/externích počítačových modemů
N:
- tisk čipových karet (18.12)
- výrobu čistých desek plošných spojů (26.11)
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26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení
26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení
Tato třída zahrnuje výrobu nebo sestavování počítačů, např. sálových (mainframes), stolních, přenosných (laptopů),
počítačových serverů a účelových počítačových terminálů; výrobu počítačových periferních zařízení, např. pamětí pro
uložení dat, přístrojů pro vstup a výstup dat (tiskárny, monitory, klávesnice).
Počítače mohou být analogové, digitální nebo hybridní. Nejčastější jsou digitální počítače, které se vyznačují těmito
znaky: 1) mohou zpracovatelský program nebo programy a data potřebná pro bezprostřední provádění programu
ukládat do paměti, 2) lze je programovat s přihlédnutím k požadavkům uživatele, 3) provádějí uživatelem stanovené
matematické výpočty a 4) samostatně provádějí zpracovatelský program, při jehož provádění je třeba aplikovat
logické operace; analogové počítače jsou schopné simulovat matematické modely a jako minimální konfiguraci
obsahují analogové řídicí a programovací prvky.
Z:
- výrobu stolních počítačů
- výrobu laptopů
- výrobu sálových počítačů (mainframe)
- výrobu ručních počítačů (např. PDA)
- výrobu magnetických diskových jednotek, flashových pamětí a jiných paměťových médií
- výrobu optických paměťových disků (např. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- výrobu tiskáren
- výrobu monitorů
- výrobu klávesnic
- výrobu myší, pákových a kuličkových ovladačů (joysticků a trackballů)
- výrobu počítačových účelových terminálů
- výrobu počítačových serverů
- výrobu skenerů včetně skenerů čárových kódů
- výrobu čteček čipových karet
- výrobu přileb pro virtuální realitu
- výrobu počítačových projektorů (videoprojektorů)
ZT:
- výrobu počítačových terminálů jako peněžních automatů (ATM) nebo pokladních terminálů POS („Point-of-Sale“),
neprovozovaných mechanicky
- výrobu multifunkčních kancelářských přístrojů provádějících dvě nebo více následujících operací: tisk, skenování,
kopírování, faxování
N:
- rozmnožování nahraných nosičů (počítačová media, zvuk, obraz atd.) (18.20)
- výrobu elektronických komponentů, součástek a dílů pro počítače a periferní zařízení (26.1)
- výrobu interních/externích počítačových modemů (26.12)
- výrobu karet připojení, karet rozhraní (26.12)
- výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
- výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
- výrobu zařízení pro přenos dat jako jsou můstky, směrovače a portály (26.30)
- výrobu spotřební elektroniky jako přehrávačů CD a DVD (26.40)
- výrobu televizních obrazovek a displejů (26.40)
- výrobu videoher (26.40)
- výrobu nenahraných optických a magnetických medií pro použití s počítači nebo jinými přístroji (26.80)

26.3 Výroba komunikačních zařízení
26.30 Výroba komunikačních zařízení
Tato třída zahrnuje výrobu telefonních a datových telekomunikačních zařízení pro přenos signálů kabelem nebo
vzdušnou cestou, např. rozhlasové a televizní vysílací přístroje a bezdrátová komunikační zařízení.
Z:
- výrobu centrálních kancelářských ústředen
- výrobu bezdrátových telefonních přístrojů
- výrobu soukromých pobočkových ústředen (PBX)
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- výrobu telefonních a faxových přístrojů, včetně telefonních záznamníků
- výrobu zařízení pro přenos dat, např. můstky, směrovače, portály
- výrobu vysílacích a přijímacích antén
- výrobu přístrojů pro kabelovou televizi
- výrobu stránkovačů
- výrobu mobilních telefonů
- výrobu mobilních komunikačních zařízení
- výrobu rozhlasových a televizních studií a vysílacích zařízení, včetně komerčních televizních kamer a videokamer
- výrobu modemů (přenosových zařízení)
- výrobu bezpečnostního nebo signalizačního zařízení proti krádeži nebo ohni, u nichž je přenášen signál do kontrolní
stanice
- výrobu rozhlasových nebo televizních vysílacích přístrojů
- výrobu komunikačních přístrojů používajících infračervený signál (např. dálkové ovládání)
- výrobu telekomunikačních přístrojů pro družice
N:
- výrobu elektronických součástek a dílů pro komunikační přístroje a zařízení včetně interních/externích počítačových
modemů (26.1)
- výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
- interních/externích počítačových modemů (26.12)
- výrobu počítačů a periferních zařízení (26.20)
- výrobu spotřebních audio a video přístrojů (26.40)
- výrobu systému globální navigace (GPS) (26.51)
výrobu elektronických světelných výsledkových tabulí (indikačních panelů) (27.90)
- výrobu dopravních světelných signálů (27.90)

26.4 Výroba spotřební elektroniky
26.40 Výroba spotřební elektroniky
Tato třída zahrnuje výrobu elektronických audio- a videopřístrojů pro domácí zábavu, pro motorová vozidla, pro
místní rozhlas a výrobu zesilovačů hudebních nástrojů.
Z:
- výrobu videorekordérů a reprodukčních přístrojů
- výrobu televizorů
- výrobu televizních obrazovek a displejů
- výrobu zvukových záznamů a reprodukčních systémů
- výrobu gramofonů, magnetofonů atd.
- výrobu stereo zařízení
- výrobu rozhlasových přijímačů
- výrobu reproduktorových soustav
- výrobu videokamer domácího typu
- výrobu hudebních automatů (jukeboxů)
- výrobu zesilovačů pro hudební nástroje a systémů pro místní rozhlas
- výrobu mikrofonů
- výrobu přehrávačů CD a DVD
- výrobu přístrojů na karaoke
- výrobu sluchátek (např. radiových, stereo, k počítači)
- výrobu videoher (konzolí pro videohry)
N:
- reprodukci nahraných médií (počítačová media, zvuk, obraz atd.) (18.20)
- výrobu periferních zařízení k počítačům a počítačových monitorů (26.20)
- výrobu telefonních záznamníků (26.30)
- výrobu stránkovačů (26.30)
- výrobu přístrojů dálkového ovládání (s radiovou nebo infračervenou technikou) (26.30)
- výrobu zařízení rozhlasových a televizních studií, např. vysílací zařízení, vysílací a přijímací antény, komerční
videokamery (26.30)
- výrobu antén (26.30)
- výrobu digitálních kamer (26.70)
- výrobu elektronických her s pevně instalovaným (nevyměnitelným) softwarem (32.40)
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26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných
přístrojů
Tato skupina zahrnuje výrobu meřicích, zkušebních a navigačních přístrojů pro různé účely, průmyslového
i neprůmyslového využití, včetně časoměrných přístrojů, např. hodiny, hodinky a podobná zařízení.

26.51 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Tato třída zahrnuje výrobu vyhledávacích, detekčních, navigačních, naváděcích, leteckých a lodních systémů
a přístrojů; výrobu automatických kontrolních a regulačních přístrojů, např. pro použití u topení, klimatizace,
chladicích systémů a spotřebičů; nástroje a přístroje pro měření, zobrazování, zaznamenávání, přenos, regulaci
a kontroly teploty, vlhkosti, tlaku, podtlaku, spalování, toku, hustoty, viskozity, kyselosti, koncentrace a rotace;
součtový (tj. zaznamenávající) průtokoměr a počitadla; nástroje pro měření a testování charakteristik proudu
(elektřiny) a elektrických signálů; přístroje a systémy pro provádění laboratorní analýzy chemického nebo fyzikálního
složení nebo koncentrace vzorků pevných, kapalných, plynných látek nebo směsí; ostatní měřicí a zkušební přístroje
a jejich díly.
Patří sem také výroba neelektrických měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů (s výjimkou jednoduchých
mechanických nástrojů).
Z:
- výrobu přístrojů pro letecké motory
- výrobu přístrojů pro testování emisí motorových vozidel
- výrobu meteorologických přístrojů
- výrobu přístrojů pro zkoušení a kontrolu fyzikálních vlastností
- výrobu detektorů lži
- výrobu detektorů pohybu
- výrobu detektorů záření a přístrojů pro monitorování záření
- výrobu detektorů min, signálních generátorů, detektorů kovů
- výrobu zeměměřických a geodetických přístrojů
- výrobu kapalných a bimetalických teploměrů (kromě lékařských teploměrů)
- výrobu regulátorů vlhkosti
- výrobu regulátorů mezních hodnot teploty
- výrobu regulátorů plamene a hořáků
- výrobu spektrometrů
- výrobu pneumatických měřicích přístrojů
- výrobu měřičů spotřeby (např. vody, plynu, elektřiny)
- výrobu průtokových měřičů a počitadel
- výrobu počitadel ke sčítání kusů, osob apod.
- výrobu vyhledávacích, detekčních, navigačních, leteckých a lodních (námořních) přístrojů, včetně zvukových bójek
- výrobu radarů a radarových přístrojů
- výrobu systému globální navigace (GPS)
- výrobu měřicích přístrojů pro ochranu životního prostředí a pro automatickou kontrolu zařízení
- výrobu průmyslových zařízení pro automatické řízení procesů
- výrobu měřicích a záznamových přístrojů (např. černé skříňky v letadlech)
- výrobu přístrojů pro provádění laboratorních analýz (např. přístroje pro rozbor krve)
- výrobu laboratorních vah, inkubátorů a ostatních laboratorních měřicích a testovacích přístrojů
N:
- výrobu telefonních záznamníků (26.30)
- výrobu ozařovacích zařízení (26.60)
- výrobu optických vojenských zaměřovacích přístrojů (26.70)
- výrobu diktafonů (28.23)
- výrobu vah (kromě laboratorních vah), vodovah, měřicích pásem atd. (28.29)
- výrobu lékařských teploměrů (32.50)
- instalaci kontrolních zařízení používaných v průmyslu (33.20)
- výrobu jednoduchých mechanických měřicích přístrojů (např. měřicích pásem, posuvných měřítek) (podle hlavního
používaného materiálu)

26.52 Výroba časoměrných přístrojů
Tato třída zahrnuje výrobu hodin, hodinek a časoměrných mechanizmů a jejich dílů.
Z:
- výrobu hodin a hodinek všech druhů včetně hodin přístrojových
- výrobu hodinových a hodinkových pouzder, včetně pouzder z drahých kovů
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- výrobu přístrojů pro zaznamenávání času a pro měření, zaznamenávání a jiné zobrazování časových intervalů
s hodinovým nebo hodinkovým chodem nebo se synchronním motorem, např.:
• parkovacích hodin
• píchacích hodin
• časových razítek pro datum/čas
• signálních hodin
- výrobu časových spínačů a jiných spínacích přístrojů s hodinovým nebo hodinkovým chodem nebo se synchronním
motorem:
• časových zámků
- výrobu komponentů a dílů k hodinám a hodinkám:
• hodinových strojů všech typů pro hodiny a hodinky
• pružin, kamenů, číselníků, ručiček, můstků a ostatních dílů
• pouzder pro hodiny a hodinky ze všech materiálů
N:
- výrobu nekovových hodinkových řemínků (textilních, usňových, plastových) (15.12)
- výrobu hodinkových pásků, řemínků z drahých kovů (32.12)
- výrobu hodinkových pásků, řemínků z obecných kovů (32.13)

26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26.60 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
Z:
- výrobu ozařovacích přístrojů a trubic (např. průmyslových, lékařských diagnostických a terapeutických,
výzkumných, vědeckých):
• přístrojů využívajících rentgenových paprsků beta, gama, paprsků X nebo ostatních ozařovacích přístrojů
- výrobu CT snímačů
- výrobu PET snímačů (pozitronových emisních tomografů)
- výrobu tomografů magnetické rezonance (MRI)
- výrobu lékařských ultrazvukových přístrojů
- výrobu elektrokardiografů
- výrobu lékařských endoskopických přístrojů
- výrobu lékařských laserových přístrojů
- výrobu kardiostimulátorů
- výrobu sluchových pomůcek
ZT:
- výrobu ozařovacích přístrojů na potraviny a mléko
N:
- výrobu solárních lůžek (28.99)

26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Tato třída zahrnuje výrobu optických přístrojů a zařízení, např. dalekohledů, mikroskopů (kromě elektronových,
protonových), teleskopů, hranolů a čoček (kromě očních); potahování, leštění, nasazování čoček (kromě očních);
výrobu fotografických přístrojů a zařízení, např. fotoaparátů a expozimetrů.
Z:
- výrobu optických zrcadel
- výrobu optických vojenských zaměřovacích přístrojů
- výrobu optických navigačních přístrojů
- výrobu optických zvětšovacích přístrojů
- výrobu optických jemných mechanických nástrojů
- výrobu optických porovnávacích přístrojů
- výrobu filmových a digitálních kamer
- výrobu filmových projektorů a diaprojektorů
- výrobu zpětných projektorů
- výrobu optických měřicích a kontrolních přístrojů a zařízení (např. protipožární monitorovací zařízení, expozimetry,
dálkoměry)
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- výrobu čoček, optických mikroskopů, dalekohledů a teleskopů
- výrobu laserových zařízení
N:
- výrobu počítačových projektorů (videoprojektorů) (26.20)
- výrobu komerčních televizních kamer a videokamer (26.30)
- výrobu videokamer domácího typu (26.40)
- výrobu kompletních přístrojů používajících laserové komponenty (podle typu příslušného přístroje, např. lékařské
laserové přístroje) (26.60)
- výrobu fotokopírovacích strojů (28.23)
- výrobu výrobků pro oční lékařství (32.50)

26.8 Výroba magnetických a optických médií
26.80 Výroba magnetických a optických médií
Tato třída zahrnuje výrobu magnetických a optických médií (nosičů dat).
Z:
- výrobu nenahraných magnetických audio a video pásků
- výrobu nenahraných magnetických audio a videokazet
- výrobu nenahraných disket
- výrobu nenahraných optických disků
- výrobu pevných disků
N:
- reprodukci nahraných nosičů zvuku, obrazu a dat (18.2)
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27 Výroba elektrických zařízení
Tento oddíl zahrnuje výrobu výrobků, pomocí kterých se elektřina vyrábí, rozvádí nebo využívá. Zahrnuje také výrobu
elektrických zařízení pro svícení, signalizaci a výrobu elektrických domácích spotřebičů.
Tento oddíl nezahrnuje výrobu elektronických výrobků (viz oddíl 26).

27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů, a elektrických
rozvodných a kontrolních zařízení
Tato skupina zahrnuje výrobu transformátorů síťových, distribučních, speciálních a ostatních; výrobu elektromotorů,
generátorů a generátorových soustrojí.

27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Tato třída zahrnuje výrobu elektromotorů, generátorů a transformátorů: zařízení na střídavý, stejnosměrný a obojí
proud.
Z:
- výrobu elektromotorů (kromě spouštěcích motorů pro motory s vnitřním spalováním)
- výrobu elektrických distribučních transformátorů
- výrobu transformátorů pro svařovací zařízení
- výrobu předřadných přístrojů pro zářivky (tzn. transformátorů)
- výrobu transformátorů pro elektrické rozvodné sítě
- výrobu regulátorů přenosového a rozvodného napětí
- výrobu generátorů proudu – dynam a alternátorů (kromě osvětlovacích dynam pro motory - s vnitřním spalováním)
- výrobu generátorových soustrojí (kromě soustrojí turbína-generátor)
- převíjení armatur na tovární bázi
N:
- výrobu elektronických komponentů - typu transformátorů a spínačů (26.11)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích zařízení (27.90)
- výrobu polovodičových měničů, usměrňovačů a konvertorů proudu (27.90)
- výrobu soustrojí turbína-generátor (28.11)
- výrobu spouštěcích agregátů a generátorů pro motory s vnitřním spalováním (29.31)

27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Z:
- výrobu přerušovačů elektrických obvodů
- výrobu svodičů přepětí (pro distribuční hladinu napětí)
- výrobu ovládacích panelů pro rozvod elektřiny
- výrobu elektrických stykačů a relé
- výrobu vedení pro elektrické ústrojí rozvodných desek
- výrobu elektrických pojistek
- výrobu vypínacích zařízení
- výrobu elektrických vypínačů a spínačů (kromě spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových,
elektromagnetů se spínačem)
- výrobu hnacího stroje motorgenerátoru
N:
- výrobu měřicích přístrojů pro ochranu životního prostředí a průmyslových zařízení pro automatické řízení procesů
(26.51)
- výrobu spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových, elektromagnetů se spínačem pro elektrické
obvody (27.33)
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27.2 Výroba baterií a akumulátorů
27.20 Výroba baterií a akumulátorů
Tato třída zahrnuje výrobu nenabíjecích a nabíjecích baterií, galvanických článků a elektrických akumulátorů.
Z:
- výrobu primárních prvků a primárních baterií
• primárních prvků obsahujících oxid manganičitý, oxid rtuťnatý, oxid stříbrný atd.
- výrobu elektrických akumulátorů a jejich dílů:
• separátorů, krytů, vík
- výrobu olověných baterií
- výrobu nikl-kadmiových baterií
- výrobu NiMH-baterií
- výrobu lithiových baterií
- výrobu baterií se suchými články
- výrobu baterií s mokrými články

27.3 Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů
a elektroinstalačních zařízení
Tato skupina zahrnuje výrobu vodivého a nevodivého instalačního materiálu pro instalace elektrických obvodů,
nezávisle na tom, z jakého materiálu se vyrábí. Tato skupina zahrnuje izolování drátu a výrobu kabelů ze skleněných
vláken.

27.31 Výroba optických kabelů
Z:
- výrobu kabelů z optických vláken pro přenos dat a přímý přenos obrazu
N:
- výrobu skleněných vláken nebo lanek (23.14)
- výrobu svazků kabelů z optických vláken nebo instalačního materiálu s přípojkami nebo jinými zařízeními (viz
zařazení dle oblasti využití, např. 26.11, 27.90)

27.32 Výroba ostatních elektrických vodičů a kabelů j. n.
Z:
- výrobu izolovaných elektrokabelů, vedení a drátů z oceli, mědi nebo hliníku
N:
- výrobu taženého drátu (24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44 a 24.45)
- výrobu kabelů k počítačům, tiskárnám a USB kabelů a podobných svazků kabelů (26.11)
- výrobu elektrických přívodních kabelů, a jiných svazků kabelů izolovaných, s přípojkami (27.90)
- výrobu svazků kabelů nebo kabelových systémů pro motorová vozidla (29.31)

27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení
Tato třída zahrnuje výrobu vodivého nebo nevodivého instalačního materiálu pro elektrické obvody, nezávisle na tom,
z jakého materiálu se vyrábí.
Z:
- výrobu napájecích vozidlových kolejnic (trolejové sběrače), elektrických vodičů (kromě těch, co jsou určené pro
rozvodná zařízení)
- výrobu proudových chráničů (GFCI)
- výrobu objímek žárovek
- výrobu bleskojistek a cívek
- výrobu spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových, elektromagnetů se spínačem pro elektrické
obvody
- výrobu elektrických zástrček nebo zásuvek
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- výrobu skříní pro instalaci elektrických obvodů (např. přípojky, rozvodné skříně, spínací skříně)
- výrobu elektrických instalačních trubek a jejich spojek (potrubních vedení a tvarovek)
- výrobu svorek (např. páskové svorky, krokodýlové svorky), páskových svorkovnic atd.
- výrobu nevodivého instalačního materiálu z plastů včetně připojovacích skříní z plastů, čelních desek a podobných
komponentů z plastů pro nadzemní vedení a kryty spínačů
N:
- výrobu keramických izolátorů (23.43)
- výrobu elektronických součástek – typu konektorů, zásuvek a spínačů (26.11)

27.4 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Tato třída zahrnuje výrobu žárovek a zářivek, jejich dílů a komponentů (kromě skleněných polotovarů pro žárovky),
výrobu svítidel a jejich dílů a komponentů (kromě vodivého elektrického instalačního materiálu).
Z:
- výrobu výbojkových, vakuových, fluorescenčních, ultrafialových, infračervených a podobných lamp, svítidel
a žárovek
- výrobu stropních a nástěnných svítidel
- výrobu lustrů
- výrobu stolních lamp (tj. svítidel)
- výrobu osvětlení na vánoční stromky
- výrobu elektrických krbových plamenů
- výrobu bleskových světel
- výrobu elektrických lamp proti hmyzu
- výrobu luceren (např. karbidových, elektrických, plynových, benzinových, petrolejových)
- výrobu reflektorů
- výrobu pouličního osvětlení (kromě dopravních semaforů)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro dopravní prostředky (např. pro automobily, letadla, lodě)
ZT:
- výrobu neelektrických osvětlovacích zařízení
N:
- výrobu skleněných výrobků a skleněných dílů pro svítidla (23.19)
- výrobu vodivého instalačního materiálu pro svítidla (27.33)
- výrobu stropních a koupelnových ventilátorů se zabudovanými svítidly (27.51)
- výrobu elektrických signalizačních zařízení jako semaforů a signalizačních zařízení pro chodce (27.90)
- výrobu elektrických signalizátorů (27.90)

27.5 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
Tato skupina zahrnuje výrobu malých spotřebičů a podobných výrobků určených převážně pro domácnost, např.
ventilátorů, vysavačů, elektrických strojů na ošetřování podlah, kuchyňských spotřebičů, praček, sušiček prádla,
chladniček, mrazniček a chladicích boxů, myček nádobí, ohřívačů vody, drtičů odpadu a ostatních elektrických
a neelektrických spotřebičů určených převážně pro domácnost.Tato skupina zahrnuje výrobu přístrojů poháněných
elektřinou, plynem nebo jiným zdrojem energie.

27.51 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Z:
- výrobu elektrických přístrojů určených převážně pro domácnost:
• chladniček
• mrazniček, chladicích boxů
• myček nádobí
• praček a sušiček prádla
• vysavačů prachu
• přístrojů na leštění parket
• drtičů odpadu
• přístrojů na drcení a mletí potravin a mixerů, lisů na ovoce
• otvíračů konzerv
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• elektrických holicích strojků
• elektrických kartáčků na zuby a jiných elektrických přístrojů pro osobní hygienu
• brusek nožů
• odvětrávacích přístrojů, stropních a koupelnových ventilátorů, včetně se zabudovanými svítidly
- výrobu elektrických termických přístrojů určených převážně pro domácnost:
• ohřívačů vody
• přikrývek s elektrickým topným zařízením
• vysoušečů vlasů, hřebenů, kartáčů, natáček
• elektrických žehliček
• přenosných topných těles do místností a ventilátorů
• elektrických sporáků, ploten
• mikrovlnných trub
• vařičů, ohřívačů jídel
• opékačů topinek
• kávovarů a samovarů
• pečicích pánví, opékačů, grilů, digestoří
• elektrických topných odporů atd.
N:
- výrobu komerčních a průmyslových chladicích, mrazicích a klimatizačních zařízení, průmyslových ventilačních
a odvětrávacích zařízení, podstřešních ventilátorů; kuchyňských nástrojů a zařízení pro velkokuchyně;
velkokapacitních praček, sušiček, strojů pro chemické čištění (vybavení pro prádelny, čistírny, sušárny a pro
žehlení); velkokapacitních vysavačů prachu určených pro průmysl, kanceláře atd. (viz oddíl 28)
- výrobu šicích strojů včetně určených pro domácnosti (28.94)
- montáž systémů odsávání prachu (43.29)

27.52 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Z:
- výrobu neelektrických zařízení pro vaření a topení určených pro domácnost:
• neelektrických topných těles, kamen pro místnosti
• neelektrických kuchyňských sporáků, ploten, roštů, vařičů a ohřívačů jídel
• neelektrických ohřívačů vody

27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení
27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení
Tato třída zahrnuje výrobu různých jiných elektrických přístrojů a zařízení než jsou uvedeny v předchozích třídách.
Z:
- výrobu akumulátorových nabíječek
- výrobu elektricky zařízení pro otevírání a zavírání dveří
- výrobu elektrických zvonků, bzučáků, sirén
- výrobu prodlužovacích kabelů z nakoupeného izolovaného drátu (tzn. drátu ne vlastní výroby)
- výrobu ultrazvukových čisticích přístrojů (kromě přístrojů pro zubní a jiné laboratoře)
- výrobu polovodičových měničů, usměrňovačů a konvertorů proudu, palivových článků, regulovaných
a neregulovaných napájecích jednotek
- výrobu nepřerušitelných zdrojů proudu (UPS)
- výrobu ochrany proti předpětí
- výrobu přívodních kabelů k přístrojům, prodlužovacích kabelů a jiných svazků elektrických kabelů z izolovaného
drátu s přípojkami nebo jinými zařízeními
- výrobu uhlíkových a grafitových elektrod, kontaktů a jiných výrobků z uhlíku a grafitu pro elektrické aplikace
- výrobu urychlovačů částic
- výrobu elektrických kondenzátorů, odporů a podobných komponentů
- výrobu elektromagnetů
- výrobu sirén
- výrobu elektrických značek, ukazatelů
- výrobu elektronických návěstních panelů a výsledkových tabulí
- výrobu elektrických signalizačních přístrojů, např. dopravních semaforů a signalizačních zařízení pro chodce
- výrobu elektrických izolátorů a součástek izolátorů (kromě izolátorů ze skla nebo keramiky), izolačních trubek
a jejich spojek z obecných kovů
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů, včetně ručně vedených pájedel
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N:
- výrobu elektrických izolátorů z porcelánu (23.43)
- výrobu uhlíkových a grafitových vláken a výrobků (kromě elektrod a výrobků pro použití v elektrotechnice) (23.99)
- výrobu elektronických komponentů elektronických usměrňovačů, integrovaných spínacích obvodů k regulaci napětí,
integrovaných spínacích obvodů k přeměně výkonu, elektronických kondenzátorů, odporů a podobných
elektronických zařízení (26.11)
- výrobu motorů, transformátorů, generátorů, spínacích zařízení, relé, průmyslových kontrolních zařízení (27.1)
- výrobu baterií a akumulátorů (27.20)
- výrobu elektrického drátu pro přenos informací a přenos energií, vodivého a nevodivého instalačního materiálu
(27.3)
- výrobu osvětlovacích zařízení (27.40)
- výrobu spotřebičů převážně pro domácnost (27.5)
- výrobu neelektrických pájecích a svařovacích přístrojů (28.29)
- výrobu elektrického vybavení vozidel, např. generátorů, alternátorů, zapalovacích svíček, kabelů zapalování,
elektrických spouštěčů oken a zajištění dveří, regulátorů napětí (29.31)
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28 Výroba strojů a zařízení j. n.
Tento oddíl zahrnuje výrobu strojů a zařízení, které mechanicky nebo tepelně působí na materiály nebo na
materiálech provádějí výrobní procesy (např. manipulaci, postřikování, vážení nebo balení), včetně výroby jejich
mechanických komponentů, které produkují a využívají sílu. Patří sem také speciálně vyrobené díly na tyto stroje
a zařízení. Do tohoto oddílu dále patří pevná, pohyblivá nebo ručně ovládaná zařízení bez ohledu na to, zda jsou
určená pro průmysl, řemesla, stavebnictví, zemědělství nebo pro použití v domácnostech. Výroba speciálních
zařízení pro cestující nebo nákladní dopravu patří také do tohoto oddílu.
V tomto oddíle rozlišujeme mezi výrobou speciálních strojů určených pro určitá hospodářská odvětví, to znamená pro
výlučné používání v některém odvětví dle CZ-NACE, nebo malou skupinou odvětví dle CZ-NACE, a strojů určených
pro všeobecné využití, to znamená v široké škále hospodářských odvětvích dle CZ-NACE.
Tento oddíl dále zahrnuje ostatní speciální stroje, nezahrnuté v jiných oddílech klasifikace, nezávisle na tom, zda
jsou nebo nejsou využívány v určitém procesu výroby, např. pojízdné pouťové atrakce, vybavení pro automatické
bowlingové dráhy.
Tento oddíl nezahrnuje výrobu kovodělných výrobků pro všeobecné použití (oddíl 25), výrobu kontrolních zařízení,
počítačů, měřicích a zkušebních zařízení, elektrických rozvodných a spínacích zařízení (oddíly 26 a 27) a výrobu
dopravních zařízení (oddíly 29 a 30).

28.1 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
28.11 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Z:
- výrobu pístových motorů s vnitřním spalováním a jejich dílů (kromě motorů pro motorová vozidla a letadla)
a cyklických pohonných motorů:
• lodních motorů
• motorů kolejových vozidel
- výrobu pístů, pístních kroužků, karburátorů apod. pro všechny motory s vnitřním spalováním, dieselové motory atd.
- výrobu sacích a výfukových ventilů pro motory s vnitřním spalováním
- výrobu turbín a jejich dílů:
• parních turbín
• vodních turbín, vodních kol a jejich regulátorů
• větrných turbín
• plynových turbín, kromě proudových nebo turbovrtulových pro pohon letadel
- výrobu parních turbosoustrojí
- výrobu soustrojí turbína-generátor
- výrobu motorů pro průmyslové účely
N:
- výrobu elektrických generátorů a generátorových soustrojí, kromě soustrojí turbína-generátor (27.11)
- výrobu elektrických zařízení a komponentů pro motory s vnitřním spalováním (29.31)
- výrobu motorů pro motorová vozidla, letadla a cyklických pohonných motorů ( 29.10, 30.30, 30.91)
- výrobu proudových nebo turbovrtulových motorů (30.30)

28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
Z:
- výrobu hydraulických a pneumatických komponentů (včetně hydraulických čerpadel a motorů, hydraulických
a pneumatických válců, ventilů, hadic a fitinek)
- výrobu zařízení pro úpravu vzduchu pro použití v pneumatických systémech
- výrobu proudových zařízení (kapalných napájecích sítí)
- výrobu hydraulických hnacích ústrojí
- výrobu hydrostatických pohonů
- výrobu hydraulických převodů
N:
- výrobu kompresorů (28.13)
- výrobu čerpadel pro jiná než hydraulická zařízení (28.13)
- výrobu ventilů pro jiná než proudová zařízení (28.14)
- výrobu mechanických převodových zařízení (28.15)
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28.13 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
Z:
- výrobu vzduchových nebo vakuových čerpadel, kompresorů vzduchových nebo na jiný plyn
- výrobu čerpadel na kapaliny, vybavené nebo nevybavené měřicím zařízením
- výrobu čerpadel vhodných pro motory s vnitřním spalováním:
• čerpadel oleje, vody a pohonných hmot pro motorová vozidla atd.
ZT:
- výrobu ručních pump
N:
- výrobu hydraulických a pneumatických zařízení (28.12)

28.14 Výroba ostatních potrubních armatur
Z:
- výrobu průmyslových kohoutů a ventilů včetně redukčních a přívodních ventilů
- výrobu sanitárních kohoutů a ventilů
- výrobu topenářských kohoutů a ventilů
N:
- výrobu ventilů z netvrzené vulkanizované pryže, skla nebo keramiky (22.19, 23.19 nebo 23.44)
- výrobu sacích a výfukových ventilů pro motory s vnitřním spalováním (28.11)
- výrobu hydraulických a pneumatických ventilů a zařízení pro úpravu vzduchu pro použití v pneumatických
systémech (28.12)

28.15 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Z:
- výrobu valivých ložisek (kuličkových, válečkových a jiných) a jejich dílů
- výrobu mechanických dílů převodových zařízení:
• převodových hřídelí včetně vačkových, klikových apod. a klikových ústrojí (klik)
• ložiskových pouzder a ložiskových pánví
- výrobu ozubených a řetězových kol, ozubených a jiných dílů převodů
- výrobu převodovek, převodových skříní a ostatních měničů rychlosti
- výrobu hřídelových spojek a jiných spojek
- výrobu setrvačníků a řemenic
- výrobu kloubových řetězů
- výrobu řetězů pro přenos hnací síly
N:
- výrobu jiných řetězů (25.93)
- výrobu hydraulických převodů (28.12)
- výrobu hydrostatických pohonů (28.12)
- výrobu (elektromagnetických) spojek (29.31)
- výrobu dílů zařízení na převod hnací síly, které jsou rozpoznatelně jako díly pro vozidla nebo letadla (viz oddíly 29
a 30)

28.2 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště
Z:
- výrobu elektrických a neelektrických průmyslových a laboratorních pecí včetně spalovacích pecí
- výrobu hořáků
- výrobu stacionárních (nepřenosných) elektrických topných těles pro místnosti a elektrických topných těles pro
bazény
- výrobu stacionárních (nepřenosných) neelektrických topných těles pro místnosti převážně pro domácnosti, např.
solárních topných zařízení, parních topení, olejových topení a podobných kamen a topných zařízení
- výrobu elektrických topných těles převážně pro domácnosti (teplovzdušné systémy s cirkulací vzduchu, tepelná
čerpadla atd.)
- výrobu neelektrických teplovzdušných systémů s cirkulací vzduchu
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ZT:
- výrobu mechanických přikládacích zařízení, roštů, zařízení na odpopelňování atd.
N:
- výrobu sporáků převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu zemědělských sušiček (28.93)
- výrobu pekárenských pecí (28.93)
- výrobu strojů na sušení dřeva, buničiny, papíru nebo lepenky (28.99)
- výrobu lékařských a laboratorních sterilizačních přístrojů (32.50)
- výrobu pecí pro zubní laboratoře (32.50)

28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Z:
- výrobu ručně nebo motorově poháněných zdvihacích a manipulačních zařízení a nakládacích a vykládacích
zařízení:
• kladkostrojů, zdviháků, rumpálů, vrátků, vratidel a navijáků
• deriků, jeřábů, mobilních zvedacích rámů atd.
• pracovních vozíků, také s vlastním pohonem, mobilních obkročných vozíků, portálových nízkozdvižných vozíků,
jeřábových vozíků, zdvihacích nebo stohovacích samohybných vozíků (včetně ručních vozíků a rudlů)
• mechanických manipulátorů a průmyslových robotů speciálně konstruovaných pro zvedání, manipulaci,
nakládání nebo vykládání
- výrobu dopravníků, elevátorů, lanovek atd.
- výrobu výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků
- výrobu speciálních dílů pro zdvihací a manipulační zařízení
N:
- výrobu víceúčelových průmyslových robotů (28.99)
- výrobu nepřetržitě pracujících elevátorů a dopravních pásů pro využití v podzemí (28.92)
- výrobu mechanických lopat, bagrů a lopatových nakladačů (28.92)
- výroba plovoucích jeřábů, železničních jeřábů a jeřábů instalovaných na automobilech (autojeřábů) (30.11, 30.20)
- instalování výtahů a zdviží (43.29)

28.23 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
Z:
- výrobu počítacích strojů
- výrobu sčítacích strojů, registračních pokladen
- výrobu elektronických a ostatních kalkulaček
- výrobu strojů na počítání poštovného, na manipulaci s poštou (plnění obálek, zalepování a adresování; zařízení pro
otevírání, třídění a skenování), snášecí zařízení
- výrobu psacích strojů
- výrobu stenografických strojů
- výrobu kancelářských vázacích strojů (tzn. hřebenová vazba nebo lepicí páskou)
- výrobu strojů pro vystavování šeků
- výrobu zařízení na počítání mincí a balení mincí
- výrobu ořezávátek na tužky
- výrobu sešívaček a nástrojů na odstraňování svorek
- výrobu strojů na počítání hlasů
- výrobu dávkovačů samolepicí pásky
- výrobu děrovaček
- výrobu mechanických registračních pokladen
- výrobu fotokopírovacích strojů
- výrobu tonerových kazet
- výrobu školních tabulí; bílých a značkovacích tabulí
- výrobu diktafonů
N:
- výrobu počítačů a periferních zařízení (26.20)

28.24 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
Z:
- výrobu ručních nástrojů a nářadí, s vlastním elektrickým nebo neelektrickým motorem popř. pneumatickým
pohonem, např.:
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• cirkulárky nebo vratné pily
• řetězové pily
• vrtačky, vyvrtávací stroje, kladivové drtiče a sbíječky
• příruční výkonné brusky
• hřebíkovačky
• leštičky povrchu
• pilovací stroje
• pěchovadla na písek a pěchovačky na zeminu
• stroje na kartáčování drátěnými kartáči
• nýtovačky a nýtovací kladiva
• hoblovací a kalibrovací zařízení, frézky
• řezače plechu, kleště, střihače, křovinořezy, nůžky a štípačky
• nárazové utahováky, klíče, šroubováky, seřizovače matic
• nastřelovací přístroje
N:
- výrobu vyměnitelných nástrojů pro ruční nářadí (25.73)
- výrobu ručních elektrických pájecích a svařovacích přístrojů (27.90)

28.25 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Z:
- výrobu chladicích a mrazicích zařízení, včetně montáže komponentů
- výrobu klimatizačních zařízení, včetně pro motorová vozidla
- výrobu průmyslových ventilátorů
- výrobu výměníků tepla
- výrobu strojů na zkapalnění vzduchu nebo plynů
- výrobu střešních ventilátorů (štítové větráky, stropní ventilátory atd.)
N:
- výrobu chladniček, mrazniček a chladicích boxů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu ventilátorů převážně pro domácnost (27.51)

28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Z:
- výrobu vážicích zařízení (kromě citlivých laboratorních vah):
• váhy pro domácnost a pro obchody, váhy stolní, mostní, pro kontinuální vážení, závaží atd.
- výrobu filtračních a čisticích zařízení a přístrojů pro kapaliny
- výrobu zařízení pro rozmetání, rozptylování, rozstřikování nebo rozprašování kapalin nebo prášků:
• stříkací pistole, hasicí přístroje, stroje na pískování, stroje na čištění vodní párou atd.
- výrobu balicích a obalových strojů:
• stroje plnicí, uzavírací, pečetící, etiketovací atd.
- výrobu strojů pro čištění nebo sušení lahví a na sycení nápojů
- výrobu destilačních nebo rektifikačních přístrojů pro použití v rafinerii ropy, chemickém průmyslu, při výrobě nápojů
atd.
- výrobu plynových generátorů
- výrobu kalandrovacích nebo jiných válcovacích strojů a válců pro ně (kromě pro kovy a sklo)
- výrobu odstředivek (kromě odstředivek smetany a ždímaček prádla)
- výrobu těsnění a podobných spojů vyrobených z kombinací různých materiálů nebo z více vrstev stejného materiálu
- výrobu prodejních automatů
- výrobu vodováh, krejčovských metrů a podobných ručních nástrojů, přesných strojních nástrojů (kromě optických)
- výrobu neelektrických pájecích a svařovacích přístrojů
- výrobu chladicích věží a podobných zařízení pro přímé chlazení cirkulací vody
N:
- výrobu citlivých laboratorních vah (26.51)
- výrobu chladniček, mrazniček a chladicích boxů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu ventilátorů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů (27.90)
- výrobu zemědělských postřikovacích a rozprašovacích zařízení (28.30)
- výrobu válcovacích zařízení na kov a sklo a válců pro ně (28.91, 28.99)
- výrobu zemědělských sušiček (28.93)
- výrobu strojů pro filtrování nebo čištění potravin (28.93)
- výrobu odstředivek smetany (28.93)
- výrobu sušiček prádla pro prádelny (28.94)
- výrobu strojů pro potisk textilu (28.94)
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28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů
Z:
- výrobu traktorů pro zemědělství a lesnictví
- výrobu jednonápravových malotraktorů
- výrobu žacích strojů včetně sekaček na trávu
- výrobu zemědělských samonakládacích nebo samovýklopných přívěsů a návěsů
- výrobu zemědělských strojů pro přípravu půdy, pěstování nebo hnojení:
• pluhy, rozmetače hnojiva, secí stroje, brány atd.
- výrobu sklizňových strojů vč. lesních těžebních strojů a mlátiček:
• sklízečky, mlátičky, třídičky atd.
- výrobu dojicích strojů
- výrobu zemědělských postřikovacích a rozprašovacích zařízení
- výrobu různých zemědělských strojů:
• stroje pro chov drůbeže a chov včel, stroje na přípravu krmiva atd.
• stroje na čištění, třídění nebo značkování (klasifikování) vajec, ovoce a ostatních plodin
N:
- výrobu zemědělských ručních nástrojů bez motorového pohonu (25.73)
- výrobu dopravníků pro použití na farmách (28.22)
- výrobu ručních mechanizovaných nástrojů (28.24)
- výrobu odstředivek smetany (28.93)
- výrobu strojů a přístrojů pro čištění, třídění nebo přesívání osiva, zrna a suchých luštěnin (28.93)
- výrobu silničních traktorů pro návěsy (29.10)
- výrobu silničních přívěsů a návěsů (29.20)

28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Tato skupina zahrnuje výrobu kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů, tzn. strojů na opracování kovů a jiných
materiálů (dřeva, kostí, kamenů, tvrdé pryže, tvrdých plastů, studeného skla atd.), včetně strojů využívajících
laserových paprsků, ultrazvukových vln, plazmatických oblouků, magnetických impulsů atd.

28.41 Výroba kovoobráběcích strojů
Z:
- výrobu kovoobráběcích strojů pro opracování kovů včetně strojů využívajících laserového paprsku, ultrazvukových
vln, plazmatických oblouků, magnetických impulsů atd.
- výrobu strojů na soustružení, vrtání, frézování, tváření, hoblování, vyvrtávání, broušení atd., kovů
- výrobu razicích a lisovacích nástrojů
- výrobu děrovacích lisů, hydraulických lisů, hydraulických brzd, bucharů, kovacích strojů atd., pro tváření kovových
materiálů
- výrobu tažných stolic, strojů na válcování závitu nebo strojů na zpracování kovového drátu
N:
- výrobu vyměnitelných nástrojů (25.73)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů (27.90)

28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů
Z:
- obráběcí stroje pro opracování dřeva, kostí, kamene, tvrdé pryže a plastů, studeného skla atd., včetně strojů
využívajících laserového paprsku, ultrazvukových vln, plazmatických oblouků, magnetických impulsů atd.
- výrobu upínacích zařízení pro obráběcí stroje
- výrobu dělicích hlav a ostatního speciálního příslušenství pro obráběcí nástroje
- výrobu stacionárních (nepřenosných) strojů pro přibíjení (hřebíků), spínání (sešívání), lepení nebo jiné spojování
(montáž) dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže nebo plastů atd.
- výrobu stacionárních (nepřenosných) rotačních nebo rotačních nárazových vrtáků, plnicích strojů, nýtovaček,
řezaček plechu atd.
- výrobu lisů pro výrobu dřevotřískových desek apod.
- výrobu strojů pro galvanické pokovování
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ZT:
- výrobu dílů a příslušenství pro uvedené obráběcí stroje
N:
- výrobu vyměnitelných nástrojů pro obráběcí stroje (vrtáky, děrovací dláta, zápustky, frézy, soustružnické nože, listy
pil, řezací nože atd.) (25.73)
- výrobu ručních elektrických svařovacích a pájecích přístrojů (27.90)
- výrobu ručních nářadí s motorem (28.24)
- výrobu strojů pro zpracování kovů nebo pro slévárny (28.91)
- výrobu strojů pro těžbu a dobývání (28.92)

28.9 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Tato skupina zahrnuje výrobou speciálních strojů určených pro určitá hospodářská odvětví, to znamená pro výlučné
používání v některém odvětví dle CZ-NACE, nebo malou skupinou odvětví dle CZ-NACE. Většina z těchto strojů se
používá ve výrobních procesech, např. při výrobě potravin nebo textilií.
Zahrnuje se sem ale i výroba strojů pro speciální užití v nevýrobním odvětví, např. startovací letecké příslušenství
nebo vybavení zábavného parku.

28.91 Výroba strojů pro metalurgii
Z:
- výrobu strojů a zařízení pro zpracování roztavených kovů ve slévárnách:
• konvertory, kokily pro ingoty, pánve, licí stroje
- výrobu válcovacích stolic, válcovacích tratí a válců pro ně
N:
- výrobu formovacích rámů a forem (kromě kokil) (25.73)
- výrobu tažných stolic (28.41)
- výrobu strojů na tvarování licích forem (28.99)

28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
Z:
- výrobu nepřetržitě pracujících elevátorů a dopravních pásů pro využití v podzemí
- výrobu vrtacích, řezacích, hloubicích a razicích strojů (také pro použití v podzemí)
- výrobu strojů pro úpravu nerostů prosíváním, tříděním, oddělováním, praním, drcením atd.
- výrobu míchačů na betonovou směs a maltu
- výrobu strojů na odstraňování a přemisťování zeminy:
• buldozery, angldozery, gradery (srovnávače), rypadla, vyrovnávače, mechanické lopaty, lopatové nakládače
atd.
- výrobu beranidel a stohovačů, rozhrnovačů malty, rozstřikovačů živic, strojů na betonování povrchů atd.
- výrobu traktorů na pokládání kolejí a traktorů pro stavebnictví nebo hornictví
- výrobu radlic pro buldozery a angldozery
- výrobu terénních vyklápěcích náklaďáků
N:
- výrobu zdvihacích a manipulačních zařízení (28.22)
- výrobu jiných traktorů (28.30, 29.10)
- výrobu obráběcích strojů na opracování kamene včetně strojů pro štípání nebo čištění kamene (28.49)
- výrobu vozidel s míchačem betonové směsi (29.10)

28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Z:
- výrobu zemědělských sušiček
- výrobu strojů pro mlékárenský průmysl:
• odstředivky smetany
• stroje na zpracování mléka (např. homogenizéry)
• stroje na přeměnu mléka (např. máselnice, hnětačky a formovačky másla)
• stroje na výrobu sýrů (homogenizéry, tvarovačky, lisy atd.)
- výrobu zařízení pro průmyslové mletí zrna:
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• stroje a přístroje pro čištění, třídění nebo přesívání osiva, zrna nebo suchých luštěnin (čističky, prosévací pásy,
separátory, leštičky zrn atd.)
• stroje na výrobu mouky, obilné drtě apod. (mlýny, drtírny, plničky, filtry, síta, čističky otrub, loupačky rýže,
separátory hrachu)
- výrobu lisů, drtičů atd. pro výrobu vína, moštu, ovocných šťáv atd.
- výrobu zařízení pro pekárenský průmysl a pro výrobu makaronů, špaget a podobných výrobků:
• pekárenské pece, míchačky a děličky těsta, formovací stroje, kráječe, stroje na sázení těstových kusů atd.
- výrobu strojů a zařízení pro zpracování různých potravin:
• stroje na výrobu cukrovinek, kakaa nebo čokolády; na výrobu cukru; pro pivovary; na zpracování masa nebo
drůbeže; na zpracování ovoce, ořechů nebo zeleniny; na zpracování ryb, korýšů nebo jiných plodů moře
• stroje pro filtrování nebo čištění potravin
• ostatní stroje pro průmyslové zpracování nebo výrobu potravin a nápojů
- výrobu strojů pro extrakci nebo zpracování živočišných nebo rostlinných olejů a tuků
- výrobu strojů na úpravu a zpracování tabáku a na výrobu cigaret, doutníků, dýmkového, žvýkacího a šňupacího
tabáku
- výrobu strojů na přípravu potravin v hotelích a restauracích
N:
- výrobu ozařovacích přístrojů na potraviny a mléko (26.60)
- výrobu balicích a vážicích zařízení (28.29)
- výrobu strojů na čištění, třídění nebo značkování vajec, ovoce a ostatních plodin (kromě osiva, zrna a suchých
luštěnin) (28.30)

28.94 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
Z:
- výrobu textilních strojů:
• strojů pro přípravu, úpravu, výrobu, spřádání, protahování, tvarování nebo stříhání syntetických a umělých
textilních vláken
• strojů pro přípravu nebo úpravu textilních vláken: strojů na vyzrňování, rozvolňování, rozvlákňování,
rozprostírání bavlny, strojů na loupání a karbonizaci vlny a strojů pro mykání, česání, předpřádání atd.
• dopřádacích strojů
• strojů na přípravu a úpravu přízí: motacích, snovacích a podobných strojů
• tkacích strojů včetně ručních tkalcovských stavů
• háčkovacích a pletacích strojů
• strojů pro výrobu sítěk, tylu, krajek, výšivek, prýmek a podobných strojů
- výrobu pomocných strojů a vybavení pro textilní strojní park:
• listovek, žakár, osnovních zarážek, mechanismů na výměnu člunků, vřeten a vřetenových setrvačníků atd.
- výrobu strojů pro potisk textilií
- výrobu strojů pro zušlechťování textilií:
• strojů pro praní, bělení, barvení, apretaci, úpravu, potahování nebo impregnování tkanin
• výrobu strojů pro navíjení, odmotávání, skládání, stříhání nebo začišťování tkanin
- výrobu velkokapacitních strojů určených pro prádelny a čistírny textilu:
• žehlicích strojů a žehlicích lisů včetně fixačních lisů
• praček a sušiček prádla pro prádelny
• strojů pro chemické čištění
- výrobu šicích strojů, hlav a jehel do šicích strojů (včetně určených pro domácnosti)
- výrobu strojů pro výrobu nebo konečnou úpravu plsti nebo netkaných textilií
- výrobu kožedělných strojů:
• strojů pro přípravu, vyčinění nebo zpracování surových kůží, kožek nebo usní
• strojů pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek, usní nebo kožešin
N:
- výrobu papíru a lepenky pro použití na žakárových strojích (17.29)
- výrobu praček a sušiček převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu strojů kalandrovacích strojů (28.29)
- výrobu knihvazačských strojů (28.99)

28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
Z:
- výrobu strojů na výrobu papíroviny
- výrobu strojů na výrobu papíru, lepenky nebo kartonu
- výrobu strojů na výrobu výrobků z papíru, lepenky nebo kartonu
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28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
Z:
- výrobu strojů na opracování netvrzeného kaučuku nebo plastů nebo na výrobu výrobků z těchto materiálů:
• strojů vytlačovacích (extruderů), licích nebo formovacích, strojů na výrobu nebo protektorování pneumatik
a strojů na výrobu určitých pryžových nebo plastických výrobků

28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Tato třída zahrnuje výrobu strojů pro speciální účely, jinde nezařazených.
Z:
- výrobu strojů na sušení dřeva, buničiny, papíru nebo lepenky a jiných materiálů (kromě zemědělských produktů
a textilií)
- výrobu tiskařských a knihvazačských strojů a strojů pro činnosti podporující tisk na různé materiály
- výrobu strojů na výrobu cihel, tvárnic, tvarovaných keramických hmot, potrubí, grafitových elektrod, kříd na tabuli
atd.
- výrobu strojů na výrobu polovodičů
- výrobu víceúčelových průmyslových robotů pro speciální účely
- výrobu strojů na tvarování licích forem
- výrobu různých strojů a zařízení pro speciální účely:
• strojů pro sestavování (montování) elektrických nebo elektronických lamp, trubic (lamp) nebo žárovek
• strojů na výrobů nebo zpracování za tepla, skla nebo skleněných produktů, skleněných vláken nebo skleněných
přízí
• strojů a přístrojů na separaci izotopů
- výrobu zařízení pro vyvažování pneumatik; zařízení pro vyvažování (kromě vyvažování kol)
- výrobu centrálních mazacích zařízení
- výrobu zařízení pro přistávání letadel a vrtulníků na lodích; katapultů a podobných zařízení
- výrobu solárních lůžek
- výrobu zařízení pro automatický bowling (např. automatické stavění kuželek)
- výrobu kolotočů, houpaček, střelnic a podobných vybavení zábavních parků
N:
- výrobu spotřebičů převážně pro domácnost (27.5)
- výrobu fotokopírovacích přístrojů atd. (28.23)
- výrobu strojů pro opracování tvrdé pryže a plastů nebo studeného skla (28.49)
- výrobu kokil pro ingoty (28.91)
- výrobu stolních nebo společenských her pro zábavní parky (32.40)
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29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Tento oddíl zahrnuje výrobu motorových vozidel pro přepravu osob nebo nákladu. Zahrnuje také výrobu různých dílů,
příslušenství a výrobu přívěsů a návěsů. Opravy, údržba a přestavby motorových vozidel (kromě přestavby na
alternativní pohon) vyráběných v tomto oddílu jsou zařazeny ve skupině 45.20.

29.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Z:
- výrobu osobních automobilů
- výrobu užitkových motorových vozidel:
• dodávek, nákladních aut, silničních tahačů (traktorů) pro návěsy atd.
- výrobu autobusů, trolejbusů a autokarů
- výrobu motorů pro motorová vozidla
- výrobu podvozků pro motorová vozidla
- výrobu ostatních motorových vozidel:
• pásových sněhových vozidel, golfových vozíků, obojživelných vozidel
• požárních automobilů, kropicích a čisticích vozů, pojízdných knihoven, pancéřovaných vozidel atd.
• vozidel s míchačem betonové směsi
• terénních vozidel, motokár o podobných vozidel včetně závodních aut
ZT:
- průmyslovou rekonstrukci (přestavbu) motorů motorových vozidel a přestavbu na alternativní pohon
N:
- výrobu elektromotorů (kromě spouštěcích motorů) (27.11)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro automobily (27.40)
- výrobu pístů, pístních kroužků a karburátorů (28.11)
- výrobu zemědělských traktorů a malotraktorů (28.30)
- výrobu pásových vozidel a traktorů pro stavebnictví nebo hornictví (28.92)
- výrobu terénních vyklápěcích náklaďáků (28.92)
- výrobu karoserií motorových vozidel (29.20)
- výrobu elektrických zařízení a přístrojů pro motorová vozidla (29.31)
- výrobu dílů a příslušenství pro motorová vozidla (29.32)
- výrobu tanků a ostatních vojenských bojových vozidel (30.40)
- údržbu, opravy a přestavby motorových vozidel (45.20)

29.2 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
29.20 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Z:
- výrobu karoserií včetně kabin řidiče pro motorová vozidla
- vybavování všech typů motorových vozidel, přívěsů a návěsů
- výrobu přívěsů a návěsů:
• cisternových návěsů, stěhovacích přívěsů (karavanů) atd.
• kempinkových a obytných přívěsů atd.
- výrobu dopravních kontejnerů pro jedno nebo více druhů dopravy
N:
- výrobu zemědělských přívěsů a návěsů (28.30)
- výrobu dílů a příslušenství pro karoserie motorových vozidel (29.32)
- výrobu dopravních prostředků tažených zvířaty (30.99)
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29.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
29.31 Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla
Z:
- výrobu elektrického vybavení a spouštěcích a regulačních agregátů motorových vozidel, např. generátorů,
alternátorů, zapalovacích svíček, kabelů zapalování, elektrických spouštěčů oken a zajištění dveří, regulátorů
napětí, svazků kabelů a kabelových systémů pro motorová vozidla
- výrobu (elektromagnetických) spojek
- montáž zakoupených měřicích přístrojů, např. rychloměrů, otáčkoměrů, do palubní desky
N:
- výrobu baterií do vozidel (27.20)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro motorová vozidla (27.40)
- výrobu čerpadel pro motorová vozidla a motory (28.13)

29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
Z:
- výrobu různých dílů a příslušenství pro motorová vozidla:
• brzdy, převodovky, nápravy, kola, tlumiče nárazů, chladiče, tlumiče výfuku, výfukové trubky, katalyzátory,
spojky, volanty, hřídele volantu a skříně řízení
- výrobu dílů a příslušenství pro karoserie motorových vozidel:
• bezpečnostní pásy, airbagy, dveře, nárazníky
- výrobu sedadel pro motorová vozidla
N:
- výrobu pneumatik (22.11)
- výrobu pryžových hadic, řemenů a jiných výrobků z pryže (22.19)
- výrobu pístů, pístních kroužků a karburátorů (28.11)
- údržbu, opravy a přestavby motorových vozidel (45.20)
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30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Tento oddíl zahrnuje výrobu ostatních dopravních prostředků, např. výrobu člunů a stavbu lodí, výrobu kolejových
vozidel a lokomotiv, letadel a kosmických lodí a výrobu jejich dílů.

30.1 Stavba lodí a člunů
Tato skupina zahrnuje stavbu lodí, člunů a jiných plovoucích zařízení sloužících přepravě a ostatním komerčním
účelům, jako i sportovním a rekreačním účelům. Patří sem i průmyslová přestavba a generální oprava lodí a člunů.
Běžné opravy a údržba patří do třídy 33.15.

30.11 Stavba lodí a plavidel
Tato třída zahrnuje stavbu lodí a plavidel (kromě plavidel pro sportovní a rekreační účely), a stavbu plovoucích
zařízení:
Z:
- stavbu komerčních plavidel:
• osobních, převozních (trajektů), nákladních, cisternových (tankerů), remorkérů atd.
- stavbu válečných lodí
- stavbu rybářských lodí a plovoucích základen pro zpracování ryb (zpracovatelských lodí)
ZT:
- stavbu vznášedel (kromě vznášedel pro sportovní a rekreační účely)
- stavbu plovoucích nebo ukotvených vrtných plošin
- stavbu plovoucích zařízení:
• plovoucích doků, pontonů, ochranných hrází (kesonů), plovoucích přístavních můstků, bójí, plovoucích nádrží,
nákladních člunů, majáků, plovoucích jeřábů, nafukovacích raftů kromě určených pro sportovní a rekreační
účely atd.
- výrobu základních prvků lodí a plovoucích zařízení
N:
- výrobu dílů plavidel, kromě základních prvků trupu:
• výrobu plachet (13.92)
• výrobu lodních šroubů (25.99)
• výrobu kotev ze železa a oceli (25.99)
• výrobu lodních motorů (28.11)
- výrobu navigačních přístrojů (26.51)
- výrobu lamp a osvětlení pro lodě (27.40)
- stavbu obojživelných vozidel (29.10)
- výrobu nafukovacích člunů nebo raftů pro sportovní a rekreační účely (30.12)
- běžnou opravu a údržbu lodí a plovoucích zařízení (33.15)
- demontáž lodí (38.31)
- vnitřní vybavení lodí a člunů (43.3)

30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů
Z:
- výrobu nafukovacích člunů a raftů
- stavbu plachetnic a jachet, také s přídavným motorem
- stavbu motorových člunů
- stavbu vznášedel rekreační typu
- výrobu osobních plavidel
- výrobu ostatních rekreačních a sportovních člunů:
• kanoí, kajaků, veslových člunů, skifů
N:
- výrobu dílů rekreačních a sportovních člunů:
• plachet (13.92)
• kotev ze železa nebo oceli (25.99)
• lodních motorů (28.11)
- výrobu surfů a surfových prken (32.30)
- opravy a údržbu rekreačních lodí (33.15)
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30.2 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Z:
- výrobu elektrických, dieselových, parních a jiných železničních lokomotiv
- výrobu kolejových vozidel, vagonů, nákladních vozů, vozidel na údržbu nebo servis, s vlastním pohonem
- výrobu železničních nebo tramvajových kolejových vozidel bez vlastního pohonu:
• osobních vozů, nákladových vozů, cisternových vozů, samovykládacích vozů a vagonů, opravárenských vozů,
jeřábových vozů, tendrů atd.
- výrobu specializovaných dílů pro železniční nebo tramvajové kolejové lokomotivy a vozový park:
• podvozků, náprav a kol, brzd a dílů brzd; háků a jiných spojovacích elementů; nárazníků a jejich dílů, tlumičů
nárazů; rámů vagonů a lokomotiv; karoserií; přechodů spojení atd.
ZT:
- výrobu lokomotiv a kolejových vozidel pro těžbu a dobývání
- výrobu mechanických a elektromechanických signalizačních, bezpečnostních, kontrolních a řídicích zařízení pro
železniční, tramvajovou, říční, silniční dopravu, pro parkovací zařízení, letiště atd.
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lokomotiv a kolejových vozidel
N:
- výrobu nesmontovaných kolejí (24.10)
- výrobu montovaných materiálů pro železniční svršky (25.99)
- výrobu elektromotorů (27.11)
- výrobu elektrických signalizačních, bezpečnostních, kontrolních a řídicích přístrojů a zařízení (27.90)
- výrobu spalovacích motorů a turbín (28.11)
- opravy a údržbu lokomotiv a kolejových vozidel (33.17)

30.3 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
30.30 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Z:
- výrobu letadel pro přepravu osob nebo nákladů, pro vojenské, sportovní a jiné účely
- výrobu helikoptér
- výrobu kluzáků a rogal
- výrobu vzducholodí a horkovzdušných balónů
- výrobu dílů a příslušenství pro letadla této třídy, např.:
• trupů, křídel, dveří, sedadel, kontrolních ploch, podvozků letadel, palivových nádrží, kabin letadel atd.
• vrtulí, rotorů helikoptér a hnacích rotorů lopatek
• motorů a hnacích ústrojí pro letadla a kosmické lodě
• dílů pro proudové a turbovrtulové motory pro letadla a kosmické lodě
- výrobu pozemních letadlových trenažérů
- výrobu kosmických dopravních prostředků a nosných raket, družic, meziplanetárních sond, orbitálních stanic,
raketoplánů
- výrobu mezikontinentálních balistických raket (ICBM)
ZT:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy letadel nebo jejich motorů
N:
- výrobu padáků (13.92)
- výrobu vojenských náloží a střeliva (25.40)
- výrobu telekomunikačních přístrojů pro družice (26.30)
- výrobu leteckých systémů a přístrojů (26.51)
- výrobu leteckých navigačních systémů (26.51)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro letadla (27.40)
- výrobu elektrických spouštěcích a jiných elektrických dílů pro spalovací motory (27.90)
- výrobu pístů, pístních kroužků a karburátorů (28.11)
- výrobu zařízení pro přistávání letadel a vrtulníků na lodích; katapultů a podobných zařízení (28.99)
- běžné opravy a údržbu letadel a jejich motorů (33.16)
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30.4 Výroba vojenských bojových vozidel
30.40 Výroba vojenských bojových vozidel
Z:
- výrobu tanků
- výrobu obrněných obojživelných vojenských vozidel
- výrobu ostatních vojenských bojových vozidel
- opravy a údržbu vojenských bojových vozidel
N:
- výrobu zbraní a střeliva (25.40)

30.9 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Tato skupina zahrnuje výrobu ostatních dopravních prostředků, kromě motorových vozidel a železničních, vodních,
leteckých nebo kosmických dopravních prostředků a vojenských vozidel.

30.91 Výroba motocyklů
Z:
- výrobu motocyklů, mopedů a jízdních kol vybavených přídavným motorem
- výrobu motorů pro motocykly
- výrobu postranních vozíků (sajdkár)
- výrobu dílů a příslušenství pro motocykly
N:
- výrobu jízdních kol (30.92)
- výrobu invalidních vozíků (30.92)

30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
Z:
- výrobu nemotorizovaných jízdních kol a ostatních kol, včetně trojkolek (také pro přepravu), tandemů, dětských
kovových jízdních kol a tříkolek
- výrobu dílů a příslušenství pro jízdní kola
- výrobu invalidních vozíků s nebo bez motoru
- výrobu dílů a příslušenství invalidních vozíků
- výrobu dětských kočárků
N:
- výrobu jízdních kol vybavených přídavným motorem (30.91)
- výrobu her a hraček, včetně jízdních kol a tříkolek z plastů (32.40)

30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Z:
- výrobu ručně tažených nebo tlačených dopravních prostředků: zavazadlové vozíky, ruční dvoukolky, sáně, nákupní
vozíky atd.
- výrobu dopravních prostředků tažených zvířaty: sulky, vozíky pro osly, pohřební vozy atd.
N:
- výrobu pracovních vozíků, také s vlastním pohonem, vybavené nebo nevybavené zdvihacím a manipulačním
zařízením typu používaných v průmyslu (včetně ručních vozíků a rudlů) (28.22)
- výrobu dekorativních servírovacích vozíků, např. dezertní vozíky, potravinové servírovací vozíky (31.01)
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31 Výroba nábytku
Tento oddíl zahrnuje výrobu nábytku a příbuzných výrobků z jakéhokoliv materiálu, kromě z kamene, betonu
a keramiky. Výrobní postupy používané při výrobě nábytku jsou obvyklé postupy používané při tvarování materiálu
a montáži dílů, včetně řezání, formování a laminování. Důležitým aspektem výrobního procesu je design nábytku
vycházející z estetických a funkčních požadavků.
Některé z postupů používaných při výrobě nábytku se podobají postupům v jiných výrobních oblastech. Např. postup
řezání a montáže se vyskytují také ve výrobě nosníků ze dřeva, která spadá do oddílu 16 (zpracování dřeva, výroba
dřevěných výrobků, kromě nábytku), avšak výroba nábytku ze dřeva se od všeobecného zpracování dřeva odlišuje
množstvím procesů. Podobné platí pro výrobu nábytku z kovů, při které se používají obdobné postupy, jako při
výrobě kovodělných výrobků v oddílu 25 (výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků). Výrobní proces
tvarování nábytku z plastů se podobá postupu tvarování jiných výrobků z plastů, přesto je výroba nábytku z plastů
v zásadě specializovanou činností zařazenou samostatně.

31.0 Výroba nábytku
Tato skupina zahrnuje výrobu nábytku všeho druhu z jakéhokoliv materiálu (kromě z kamene, betonu nebo keramiky)
pro všechny oblasti využití a pro nejrůznější účely.

31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
Z:
- výrobu židlí a jiných sedadel pro kanceláře, pracovní místnosti, hotely, restaurace a veřejné prostory
- výrobu židlí a jiných sedadel pro divadla, kina a podobně
- výrobu speciálního nábytku pro obchody: prodejní pulty, výstavní skříňky (vitríny), police, regály atd.
- výrobu kancelářského nábytku
- výrobu lavic, stoliček a jiných sedadel pro laboratoře, výrobu laboratorního nábytku (tj. skříněk s přihrádkami a stoly)
- výrobu nábytku pro kostely, školy, restaurace
ZT:
- výrobu dekorativních servírovacích vozíků, např. dezertní vozíky, potravinové servírovací vozíky
N:
- výrobu školních tabulí (28.23)
- výrobu sedadel pro motorová vozidla (29.32)
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla (30.20)
- výrobu sedadel pro letadla (30.30)
- výrobu nábytku a vybavení lékařských, chirurgických, dentálních a veterinárních pracovišť (32.50)
- montáž, připevnění a instalaci nábytkových systémů, dělicích příček, laboratorního nábytku (43.32)

31.02 Výroba kuchyňského nábytku
Z:
- výrobu kuchyňského nábytku z jakéhokoliv materiálu, kromě z kamene, betonu nebo keramiky

31.03 Výroba matrací
Z:
- výrobu matrací:
• matrace vybavené pružinami nebo plněné nebo vnitřně vybavené nosným materiálem
• nepotažené matrace z lehčeného kaučuku nebo plastů
- výrobu rámů (vyztužení) na matrace
N:
- výrobu nafukovacích pryžových matrací (22.19)
- výrobu pryžových matrací do vodních postelí (22.19)
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31.09 Výroba ostatního nábytku
Z:
- výrobu pohovek, gaučů a sedacích souprav
- výrobu zahradních židlí a zahradního sedacího nábytku
- výrobu nábytku pro ložnice, obývací pokoje, zahrady atd.
- výrobu skříní na šicí stroje, televizory atd.
ZT:
- konečnou úpravu jako čalounění židlí a jiných sedadel
- konečnou úpravu nábytku, např. stříkání, lakování, šelakovou polituru nebo potahování, čalounění
N:
- výrobu polštářů vč. čalouněných, prošívaných a péřových přikrývek (13.92)
- výrobu nábytku z keramiky, betonu a kamene (23.42, 23.69, 23.70)
- výrobu elektrických osvětlovacích zařízení (27.40)
- výrobu sedadel pro motorová vozidla (29.32)
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla (30.20)
- výrobu sedadel pro letadla (30.30)
- přečalounění a restaurování nábytku (95.24)
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32 Ostatní zpracovatelský průmysl
Tento oddíl zahrnuje výrobu řady výrobků, které nejsou zařazeny v jiných částech klasifikace. Jedná se zde o výrobu
ostatních výrobků, proto se mohou výrobní procesy, vstupní materiály a oblasti použití výrobků značně rozcházet.
Obvyklá kritéria pro zařazování do jednotlivých tříd zde nebyla použita.

32.1 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
Tato skupina zahrnuje výrobu šperků, zlatnických imitací a bižuterie.

32.11 Ražení mincí
Z:
- výrobu mincí včetně mincí používaných jako zákonné platidlo z drahých a jiných kovů

32.12 Výroba klenotů a příbuzných výrobků
Z:
- výrobu opracovaných perel
- výrobu opracovaných drahokamů a polodrahokamů, včetně opracování kamenů v průmyslové kvalitě a syntetických
nebo rekonstituovaných drahokamů a polodrahokamů
- opracování diamantů
- výrobu klenotů z drahých kovů nebo z obecných kovů plátovaných drahými kovy nebo drahokamy a polodrahokamy
nebo z kombinací drahých kovů a drahokamů nebo polodrahokamů nebo jiných materiálů
- výrobu zlatnických výrobků z drahých kovů nebo z obecných kovů plátovaných drahými kovy:
• stolního a kuchyňského nádobí, příborů, toaletních výrobků, kancelářských výrobků nebo výrobků na psací stůl,
náboženských předmětů atd.
- výrobu technických nebo laboratorních výrobků z drahých kovů (kromě přístrojů a jejich dílů):
• tavicích kelímků, špachtlí, anod pro elektrolytické pokovování atd.
- výrobu hodinkových náramků, řemínků, pásků, řetízků a cigaretových pouzder z drahých kovů
ZT:
- rytí (gravírování) osobních předmětů z drahých a obecných kovů
N:
- výrobu nekovových hodinkových řemínků, pásků (textilních, usňových, plastových atd.) (15.12)
- výrobu různých výrobků z obecných kovů potažených drahým kovem (kromě zlatnických výrobků a bižuterie)
(viz oddíl 25)
- výrobu pouzder pro hodiny a hodinky, včetně pouzder z drahých kovů (26.52)
- výrobu hodinkových řemínků, pásků z obecných kovů (32.13)
- výrobu bižuterie (32.13)
- opravy šperků (95.25)

32.13 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
Z:
- výrobu bižuterie:
• prsteny, náhrdelníky a podobné výrobky z obecných kovů pokovované drahým kovem (pozlacené, postříbřené
atd.)
• bižuterie obsahující imitací drahých kamenů, např. drahokamů, diamantů
- výrobu hodinkových náramků, řemínků, pásků z obecných kovů
N:
- výrobu šperků z drahých kovů nebo plátovaných drahými kovy (32.12)
- výrobu šperků obsahujících pravý drahokam (32.12)
- výrobu hodinkových náramků, řemínků, pásků z drahých kovů (32.12)
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32.2 Výroba hudebních nástrojů
32.20 Výroba hudebních nástrojů
Z:
- výrobu strunných hudebních nástrojů
- výrobu klávesových strunných nástrojů včetně automatických pian
- výrobu klávesových a píšťalových varhan, včetně harmonií a podobných klávesových nástrojů s kovovými jazýčky
- výrobu akordeonů a podobných nástrojů včetně foukacích harmonik
- výrobu dechových nástrojů
- výrobu bicích hudebních nástrojů
- výrobu elektronických hudebních nástrojů
- výrobu hracích skříní, orchestrionů, flašinetů atd.
- výrobu dílů a příslušenství hudebních nástrojů:
• metronomů, ladiček, ladicích píšťal, karet, disků a válců pro mechanické hrací skříňky atd.
ZT:
- výrobu píšťal, hlásných trub a jiných signálních dechových hudebních nástrojů
N:
- reprodukci nahraných magnetofonových kazet, videokazet, CD a DVD (18.2)
- výrobu mikrofonů, zesilovačů, reproduktorů, sluchátek a podobných přístrojů (26.40)
- výrobu gramofonů, magnetofonů a podobně (26.40)
- výrobu hudebních nástrojů jako hraček (32.40)
- restaurování varhan a jiných historických hudebních nástrojů (33.19)
- vydavatelství nahraných zvukových a videokazet a disků (59.20)
- ladění klavírů (95.29)

32.3 Výroba sportovních potřeb
32.30 Výroba sportovních potřeb
Tato třída zahrnuje výrobu sportovních a atletických potřeb (kromě sportovních oděvů a obuvi)
Z:
- výrobu sportovních potřeb a vybavení pro sport pro hry v tělocvičně i venku, z jakéhokoliv materiálu:
• tvrdé, měkké a nafukovací míče
• rakety, pálky a golfové hole
• lyže, vázání a hůlky
• lyžařská obuv
• malé plachetnice, vodní lyže, surfy, prkna na windsurfing
• potřeby a vybavení pro sportovní rybaření včetně podběráků
• lovecké potřeby, horolezecká výstroj atd.
• kožené sportovní rukavice a sportovní pokrývky hlavy (kromě přileb)
• plavecké bazény, brouzdaliště atd.
• brusle, kolečkové brusle atd.
• luky a kuše
• vybavení tělocvičen, fitcenter nebo vybavení pro atletiku
N:
- výrobu plachet pro plachetnice (13.92)
- výrobu sportovních oděvů (14.13)
- výrobu sedlářských a brašnářských výrobků (15.12)
- výrobu jezdeckých a jiných bičů (15.12)
- výrobu sportovní obuvi (15.20)
- výrobu sportovních zbraní a střeliva (25.40)
- výrobu kovových závaží pro vzpírání (25.99)
- výrobu sportovních vozidel kromě saní a podobně (viz oddíly 29 a 30)
- stavbu sportovních člunů, plachetnic a jachet (30.12)
- výrobu kulečníkových stolů (32.40)
- výrobu ucpávek do uší a do nosu (např. na ochranu při plavání, proti hluku) (32.99)
- výrobu bezpečnostních pokrývek hlavy (32.99)
- opravy sportovních potřeb (95.29)
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32.4 Výroba her a hraček
32.40 Výroba her a hraček
Tato třída zahrnuje výrobu panenek, hraček a her, včetně elektronických her, zmenšených modelů, stavebnic,
dětských vozítek (kromě kovových jízdních kol a tříkolek), hracích automatů na mince a kulečníkových stolů.
Z:
- výrobu panenek a loutek, jejich oblečení, díly a příslušenství
- výrobu hracích figurek
- výrobu zvířátek na hraní
- výrobu hudebních nástrojů jako hraček
- výrobu hracích karet
- výrobu deskových a podobných her
- výrobu elektronických her s pevně instalovaným (nevyměnitelným) softwarem, např. šachy
- výrobu zmenšených modelů v přesném měřítku, elektrických vláčků, stavebnic, stavebnicových sad atd.
- výrobu hracích automatů na mince, kulečníkových stolů, speciálních stolů pro kasinové hry atd.
- výrobu stolních nebo společenských her pro zábavní parky
- výrobu dětských kolových hraček používaných k jízdě, včetně jízdních kol a tříkolek z plastů
- výrobu skládanek puzzle a podobných výrobků
N:
- výrobu konzolí pro videohry (26.40)
- výrobu kolotočů, houpaček a podobných vybavení zábavních parků (28.99)
- výrobu kovových dětských jízdních kol a tříkolek (30.92)
- výrobu karnevalových a žertovných předmětů (32.99)
- tvorbu a vydávání softwaru k videohrám (viz 58.21a 62.01)

32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Tato třída zahrnuje výrobu laboratorních, chirurgických, zdravotnických a dentálních přístrojů a nástrojů, zařízení
a pomůcek; výrobu ortodontických pomůcek, zubních náhrad a rovnátek.
Zahrnuje také výrobu lékařského, dentálního a podobného nábytku, u něhož přídavné funkce určují účel využití, např.
hydraulické funkce zubařského křesla.
Z:
- výrobu chirurgických roušek a sterilního šicího materiálu a sterilních tkanin
- výrobu cementu pro zubní výplně (kromě fixačních prostředků pro zubní náhrady), zubního vosku a jiných
dentálních technických formovacích a modelovacích materiálů
- výrobu cementu pro kostní rekonstrukce
- výrobu pecí pro zubní laboratoře
- výrobu laboratorních ultrazvukových čisticích přístrojů
- výrobu laboratorních sterilizačních přístrojů
- výrobu laboratorních destilačních přístrojů a odstředivek
- výrobu nábytku a vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních pracovišť:
• operační stoly
• stoly určené pro vyšetření
• nemocniční postele s mechanickým zařízením
• zubařská křesla
- výrobu kostních destiček a šroubů, injekčních stříkaček, jehel, katétrů, kanyl atd.
- výrobu dentálních nástrojů a přístrojů (včetně zubařských křesel s vestavěnými přístroji)
- výrobu umělých zubů, můstků atd. v zubních laboratořích
- výrobu ortopedických a protetických pomůcek
- výrobu skleněných očí
- výrobu lékařských teploměrů
- výrobu výrobků pro oční lékařství, např. brýlových a slunečních skel, skel broušených dle lékařského předpisu,
kontaktních čoček, ochranných brýlí
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N:
- výrobu dentálních fixačních přípravků (20.42)
- výrobu impregnované zdravotnické vaty, gázy a obvazů (21.20)
- výrobu elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů (26.60)
- výrobu kolečkových křesel a jiných vozítek pro postižené (30.92)
- činnosti optiků (47.78)

32.9 Zpracovatelský průmysl j. n.
32.91 Výroba košťat a kartáčnických výrobků
Z:
- výrobu košťat, kartáčů a štětců včetně těch, které jsou díly strojů, ručních mechanických smetáků, mopů
a oprašovačů, malířských štětců, polštářků a válečků, pryžových stěrek atd.
- výrobu kartáčů na obuv a oděv
- výrobu kartáčků na zuby, kartáčů na vlasy a jiných toaletních kartáčnických výrobků

32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
Z:
- výrobu ochranných a bezpečnostních pomůcek:
• žáruvzdorných ochranných oděvů
• bezpečnostních pásů a jiných pásů pro profesionální účely
• záchranných prostředků z korku
• plastických tvrdých pokrývek hlavy a ostatních plastických pomůcek pro bezpečnost osob (např. atletických
přileb)
• ochranných požárních oděvů
• kovových bezpečnostních pokrývek hlavy a ostatních kovových osobních ochranných prostředků
• ucpávek do uší a do nosu (např. na ochranu při plavání, proti hluku)
• plynových masek
- výrobu psacího náčiní všeho druhu, také mechanického
- výrobu grafitových tuh do tužek
- výrobu datumových a číslovacích razítek a pečetidel, etiketovacích strojků, ručních tiskáren, preparovaných pásků
pro psací stroje, inkoustových polštářků
- výrobu globů
- výrobu deštníků, slunečníků, berlí a sedacích holí
- výrobu knoflíků, patentů, zipů
- výrobu zapalovačů
- výrobu předmětů pro osobní potřebu:
• tabákových dýmek, hřebenů, sponek do vlasů, rozprašovačů parfému
• vakuových lahví a jiných vakuových nádob pro osobní potřebu nebo pro domácnost
• paruk, umělých vousů a umělého obočí
- výrobu různých výrobků:
• svíček a podobných voskových výrobků
• umělých květin a listů, umělého ovoce
• žertovních a karnevalových předmětů
• ručních sít a řešet
• krejčovských panen
• rakví, pohřebních schránek atd.
- výrobu umělých květinových košů, kytic, věnců a podobných výrobků
- preparování zvířat
N:
- výrobu knotů do zapalovačů (13.99)
- výrobu pracovních oděvů a stejnokrojů (např. laboratorních plášťů, overalů, uniforem) (14.12)
- výrobu papírových dekorací (17.29)
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33 Opravy a instalace strojů a zařízení
Tento oddíl zahrnuje odborné opravy výrobků, vyráběných ve zpracovatelském sektoru, prováděné za účelem
obnovy funkčnosti strojů, zařízení a jiných výrobků. Tento oddíl rovněž zahrnuje provádění všeobecných nebo
rutinních údržbářských prací (servisu) výrobků, pro zajištění optimálního fungování a zabránění provozním poruchám
a zbytečným opravám těchto výrobků.
Tento oddíl zahrnuje pouze odborné opravy a údržbářské práce. Významnou část oprav provádějí výrobci strojů,
zařízení a jiných výrobků, v tom případě se činnost výrobních jednotek podílejících se na těchto opravách
a údržbářských pracích klasifikuje dle principu tvorby přidané hodnoty, který tyto kombinované činnosti často
přiřazuje k výrobním činnostem. Obdobné platí pro kombinaci obchodu a oprav.
Přestavba nebo přepracování (generální opravy) strojů nebo zařízení se považují za výrobní činnosti a jsou zahrnuty
v jiných třídách této sekce.
Opravy a údržba výrobků, které mohou být používány jako výrobní prostředky nebo jako spotřební zboží, jsou
obvykle klasifikovány jako opravy a údržba spotřebního zboží (např. opravy kancelářského a bytového nábytku 95.24).
Tento oddíl dále zahrnuje odbornou instalaci strojů. Instalace zařízení, která tvoří nedílnou součást budovy nebo
podobné struktury, např. instalace elektrického vedení, instalace eskalátorů nebo instalace klimatizačního systému,
je klasifikována ve stavebnictví.
N:
- čištění průmyslových strojů (81.22)
- opravy a údržbu počítačů a komunikačních zařízení (95.1)
- opravy a údržbu přístrojů převážně pro domácnost (95.2)

33.1 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Tato skupina zahrnuje odborné opravy prováděné za účelem obnovy funkčnosti kovodělných výrobků, strojů
a zařízení a jiných výrobků. Tato skupina zahrnuje rovněž provádění všeobecných nebo pravidelných údržbářských
prací (tj. servisu) na těchto výrobcích, které slouží k zajištění optimálního fungování a zabránění provozním
poruchám a zbytečným opravám.
N:
- přestavbu a generální opravy strojů a zařízení (viz příslušnou třídu oddílů 25 až 31)
- čištění průmyslových zařízení (81.22)
- opravy a údržbu počítačů a komunikačních zařízení (95.1)
- opravy a údržbu přístrojů převážně pro domácnost (95.2)

33.11 Opravy kovodělných výrobků
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu kovodělných výrobků převážně z oddílu 25.
Z:
- opravy kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů
- opravy a údržbu potrubí a potrubních vedení
- opravy kovodělných výrobků mobilními svařovacími přístroji
- opravy ocelových přepravních barelů
- opravy a údržbu parních generátorů
- opravy a údržbu pomocných zařízení k parním generátorům:
• kondenzátorů, předehřívačů, přehřívačů, parních kolektorů a akumulátorů
- opravy a údržbu jaderných reaktorů, kromě separátorů izotopů
- opravy a údržbu dílů kotlů pro lodě a elektrárny
- opravy plášťů kotlů pro ústřední topení a topných těles (radiátorů)
- opravy a údržbu střelných a dělostřeleckých zbraní (včetně oprav sportovních a rekreačních zbraní)
- opravy a údržbu nákupních vozíků
N:
- broušení čepelí nebo listů pil (33.12)
- opravy systémů ústředních topení atd. (43.22)
- opravy mechanických blokovacích zařízení, sejfů atd. (80.20)
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33.12 Opravy strojů
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu průmyslových strojů a zařízení, např. broušení nebo instalaci čepelí, břitů nebo
listů pil v průmyslových nebo řemeslnických strojích; provádění svařovacích prací (např. na automobilech nebo při
všeobecných opravách); opravy zemědělských a jiných těžkých a průmyslových strojů a zařízení (např. vidlicových
vysokozdvižných vozíků a ostatních manipulačních zařízení, obráběcích strojů, průmyslových chladicích zařízení,
stavebních a těžebních strojů) včetně strojů a zařízení z oddílu 28.
Z:
- opravy a údržbu motorů, kromě pro motorová vozidla
- opravy a údržbu čerpadel, kompresorů a podobných zařízení
- opravy a údržbu proudových strojů
- opravy ventilů
- opravy ozubených kol a hnacích prvků
- opravy a údržbu průmyslových pecí
- opravy a údržbu zdvihacích a manipulačních zařízení
- opravy a údržbu průmyslových chladicích zařízení a zařízení na čištění vzduchu
- opravy a údržbu velkých strojů a zařízení pro všeobecné účely
- opravy ručních profi nástrojů a nářadí s motorem
- opravy a údržbu obráběcích strojů a příslušenství pro třískové a beztřískové obrábění
- opravy a údržbu mechanických strojně poháněných ručních profi nástrojů a nářadí
- opravy a údržbu obráběcích strojů na řezání a tvarování kovů
- opravy a údržbu ostatních obráběcích strojů
- opravy a údržbu zemědělských traktorů
- opravy a údržbu zemědělských a lesnických strojů, strojů na těžbu dřeva
- opravy a údržbu hutnických strojů
- opravy a údržbu hornických a stavebních strojů a strojů používaných na ropných a plynových polích
- opravy a údržbu strojů pro výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
- opravy a údržbu strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
- opravy a údržbu strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
- opravy a údržbu strojů na výrobu a zpracování plastů a pryže
- opravy a údržbu strojů pro speciální užití oddílu 28
- opravy a údržbu vážicích zařízení
- opravy a údržbu prodejních automatů
- opravy a údržbu registračních pokladen
- opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů
- opravy elektronických a ostatních počítacích strojů
- opravy psacích strojů
N:
- instalaci, opravy a údržbu pecí a ostatních topných těles (43.22)
- instalaci, opravy a údržbu výtahů a eskalátorů (43.29)
- opravy počítačů (95.11)

33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu výrobků skupin 26.5, 26.6 a 26.7, kromě výrobků, které se považují za přístroje
a zařízení převážně pro domácnost.
Z:
- opravy a údržbu měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů skupiny 26.5:
• přístrojů pro letecké motory
• přístrojů pro měření emisí motorových vozidel
• meteorologických přístrojů
• přístrojů pro zkoušení a kontrolu fyzikálních, elektrických a chemických vlastností
• geodetických přístrojů
• detektorů záření a přístrojů pro monitorování záření
- opravy a údržbu ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů třídy 26.60:
• tomografů magnetické rezonance
• lékařských ultrazvukových přístrojů
• kardiostimulátorů
• sluchových pomůcek
• elektrokardiografů
• lékařských endoskopických přístrojů
• ozařovacích přístrojů
- opravy a údržbu optických přístrojů a zařízení třídy 26.70, pokud jsou převážně užívány pro komerční účely:
• dalekohledů
• mikroskopů (kromě elektronových nebo protonových)
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• teleskopů
• hranolů a čoček (kromě pro oční lékařství)
• fotografických přístrojů
N:
- opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů (33.12)
- opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11)
- opravy a údržbu počítačových projektorů (95.11)
- opravy a údržbu komunikačních zařízení (95.12)
- opravy a údržbu komerčních televizních kamer a videokamer (95.12)
- opravy videokamer domácího typu (95.21)
- opravy hodin a hodinek (95.25)

33.14 Opravy elektrických zařízení
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu výrobků oddílu 27, kromě výrobků skupiny 27.5 (přístroje převážně pro
domácnost).
Z:
- opravy a údržbu síťových, distribučních a speciálních transformátorů
- opravy a údržbu elektromotorů, generátorů a generátorových soustrojí
- opravy a údržbu elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- opravy a údržbu elektrických stykačů a relé
- opravy a údržbu baterií a akumulátorů
- opravy a údržbu elektrických osvětlovacích zařízení
- opravy a údržbu vodivého nebo nevodivého instalačního materiálu pro elektrické obvody
N:
- opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11)
- opravy a údržbu komunikačních zařízení (95.12)
- opravy a údržbu spotřební elektroniky (95.21)
- opravy hodin a hodinek (95.25)

33.15 Opravy a údržba lodí a člunů
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu lodí a člunů. Průmyslová přestavba a generální opravy lodí jsou zahrnuty
v oddílu 30.
Z:
- běžné opravy a údržbu lodí
- opravy a údržbu rekreačních lodí
N:
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lodí a člunů (30.1)
- opravy lodních motorů a motorů pro čluny (33.12)
- demontáž plavidel (sešrotování lodí) (38.31)

33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
Z:
- běžné opravy a údržbu letadel (kromě přestavby a generálních oprav prováděných výrobcem)
- běžné opravy a údržbu leteckých motorů
N:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy letadel nebo jejich motorů (30.30)

33.17 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu ostatních dopravních prostředků a zařízení oddílu 30, kromě motocyklů
a jízdních kol.
Z:
- opravy a údržbu lokomotiv a kolejových vozidel (kromě přestavby a generálních oprav prováděných výrobcem)
- opravy bryček a povozů tažených zvířaty
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N:
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lokomotiv a kolejových vozidel (30.20)
- opravy a údržbu vojenských bojových vozidel (30.40)
- opravy a údržbu nákupních vozíků (33.11)
- opravy a údržbu motorů kolejových vozidel (33.12)
- opravy a údržbu motocyklů (45.40)
- opravy a údržbu jízdních kol (95.29)
33.17.1 Opravy a údržba kolejových vozidel
33.17.9 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n., kromě kolejových vozidel

33.19 Opravy ostatních zařízení
Tato třída zahrnuje opravy a údržbu přístrojů a zařízení, které nepatří do žádné jiné skupiny tohoto oddílu.
Z:
- opravy rybářských sítí, včetně spravování
- opravy lan, lanoví, plachet, plachtovin a celt
- opravy pytlů pro skladování hnojiv a chemikálií
- opravy nebo obnova dřevěných palet, přepravních sudů nebo barelů a podobných výrobků
- opravu hracích automatů a ostatních hracích automatů na mince
- restaurování varhan a jiných historických hudebních nástrojů
N:
- opravy bytového nebo kancelářského nábytku, restaurování nábytku (95.24)
- opravy jízdních kol (95.29)
- opravy a úpravy oděvů (95.29)

33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení
33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení
Tato třída zahrnuje odborné instalace strojů. Instalace zařízení, která tvoří pevnou součást budovy nebo podobné
struktury, např. instalace eskalátorů, elektrického vedení, systémů alarmů nebo klimatizačního zařízení, je zařazena
ve stavebnictví.
Z:
- instalaci průmyslových strojů ve výrobních zařízeních
- montáž regulačních zařízení výrobních procesů
- instalaci ostatních průmyslových zařízení, např.:
• komunikačních zařízení
• sálových (mainframe) a podobných počítačů
• kontrolních zařízení
• ozařovacích, elekroléčebných a podobných přístrojů
- rozsáhlá demontáž strojů a zařízení
- činnost strojních zámečníků
- seřizování strojů
- instalaci bowlingových a kuželkářských drah
N:
- instalaci výtahů, pohyblivých schodišť, eskalátorů, automatických dveří, systémů odsávání prachu atd. (43.29)
- instalaci dveří, schodišť, zařízení obchodů, montáž nábytku atd. (43.32)
- instalaci (nastavení, seřizování) osobních počítačů (PC) (62.09)
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SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA
A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
Tato sekce zahrnuje zásobování elektřinou, plynem, párou, teplou vodou apod. prostřednictvím stálé sítě
infrastruktury, vedením, rozvodem a potrubím. Rozsah sítí není rozhodující. Sekce zahrnuje distribuci elektřiny,
plynu, páry, horké vody apod. do průmyslových areálů nebo do obytných budov. Tato sekce tedy zahrnuje provoz
zařízení, která vyrábějí, regulují a rozvádějí elektřinu nebo plyn. Sekce zahrnuje rovněž výrobu a dodávání tepla,
klimatizovaného vzduchu a ledu.
Tato sekce nezahrnuje provoz zařízení vodovodů a kanalizací (viz 36 a 37) ani dopravu plynu dálkovým potrubím
(49.50).

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Tato skupina zahrnuje hromadnou výrobu elektřiny, její přenos z výrobních zařízení do rozvodných stanic a rozvod
konečným uživatelům.

35.11 Výroba elektřiny
Z:
- provoz zařízení na výrobu elektřiny; elektrárny tepelné, jaderné, vodní, s plynovou turbínou, dieselovými agregáty
a elektrárny využívající obnovitelné zdroje energií
N:
- získávání elektřiny při spalování odpadů (38.21)

35.12 Přenos elektřiny
Z:
- provoz systémů pro přenos elektřiny z výrobního zařízení do rozvodných (distribučních) sítí

35.13 Rozvod elektřiny
Z:
- provoz rozvodných (distribučních) sítí (tj. systémů složených z vedení, sloupů, elektroměrů a elektroinstalace), které
vedou elektřinu z výrobních zařízení nebo rozvodných (distribučních) sítí ke konečným uživatelům

35.14 Obchod s elektřinou
Z:
- prodej elektřiny uživatelům
- činnosti makléřů nebo obchodních agentů, kteří zprostředkovávají prodej elektřiny prostřednictvím rozvodných sítí
provozovaných jinými subjekty
- provoz burz, na nichž se obchoduje s elektrickou energií a s kapacitami přenosových sítí

35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Tato skupina zahrnuje výrobu plynu a rozvod zemního plynu nebo syntetického plynu prostřednictvím potrubí
konečným uživatelům. Zahrnuje také činnosti makléřů nebo obchodních agentů zprostředkujících prodej plynu
prostřednictvím rozvodných sítí provozovaných jinými subjekty.
Samostatný provoz dálkových potrubí, spojujících výrobce plynu s rozvodnými systémy nebo různými městskými
oblastmi, nepatří do této skupiny, ale do dopravy dálkovým potrubím (49.50).
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35.21 Výroba plynu
Z:
- výrobu plynu, pro účely zásobování plynem, zplyňováním uhlí, ze zemědělských vedlejších produktů nebo z odpadů
- výrobu plynných paliv o specifické výhřevné hodnotě z plynů různého původu (včetně zemního plynu) čištěním,
míšením a jinými procesy
N:
- těžbu zemního plynu (06.20)
- provoz koksárenských pecí (19.10)
- výrobu rafinovaných produktů (19.20)
- výrobu technických plynů (20.11)

35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Z:
- rozvod a dodání plynných paliv všeho druhu prostřednictvím potrubních sítí
N:
- dopravu plynu dálkovým potrubím (49.50)

35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Z:
- prodej plynu prostřednictvím potrubních sítí uživatelům
- činnosti makléřů nebo obchodních agentů zprostředkujících prodej plynu prostřednictvím potrubních rozvodných sítí
provozovaných jinými subjekty
- provoz burz, na nichž se obchoduje s plynnými palivy a s kapacitami přepravních potrubních sítí
N:
- velkoobchod s plynnými palivy (46.71)
- maloobchod s plynem stlačeným v lahvích (47.78)
- přímý prodej paliv (47.99)

35.3 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Z:
- výrobu, sběr a rozvod páry a teplé vody pro vytápění, pro získávání energie a jiné účely
- výrobu a rozvod chlazeného vzduchu
- výrobu a rozvod chlazené vody pro chladicí účely
- výrobu ledu pro potravinářství nebo pro jiné účely (např. chlazení)
35.30.1 Výroba tepla
35.30.2 Rozvod tepla
35.30.3 Výroba klimatizovaného vzduchu
35.30.4 Rozvod klimatizovaného vzduchu
35.30.5 Výroba chladicí vody
35.30.6 Rozvod chladicí vody
35.30.7 Výroba ledu
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SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ
S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
Tato sekce zahrnuje činnosti související s nakládáním (shromažďováním, sběrem, úpravou, odstraňováním)
s různými druhy odpadů, např. pevnými nebo nepevnými průmyslovými nebo komunálními odpady a sanace
kontaminovaných míst. Konečné produkty úpravy odpadů a odpadních vod mohou být buď odstraněny nebo využity
v nových výrobních procesech jako druhotná surovina.
Tato sekce zahrnuje také činnosti spojené se zásobováním vodou, protože jsou často prováděné ve spojení
s úpravou odpadních vod nebo je provádějí jednotky, které se zabývají také úpravou odpadních vod.

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
Tento oddíl zahrnuje shromažďování, úpravu a rozvod vody pro domácnosti a průmyslovou potřebu. Zahrnuje
shromažďování vody z různých zdrojů, rovněž distribuce vody různými způsoby.

36.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody
36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody
Tato třída zahrnuje činnosti spojené se zásobováním vodou průmyslu a domácnosti. Vodu lze získávat a rozvádět
různými způsoby. Třída zahrnuje také provoz zavlažovacích kanálů, nezahrnuje však provoz rozstřikovacích zařízení
a podobných podpůrných služeb pro zemědělství.
Z:
- získávání vody z řek, jezer, pramenů atd.
- shromažďování dešťové vody
- čištění vody pro účely zásobování vodou
- úpravu vody pro průmyslové a jiné účely
- odsolování mořské vody nebo spodních vod, pokud je hlavním účelem získání vody
- rozvod vody prostřednictvím potrubí, cisternovými vozy nebo jinými způsoby
- provoz zavlažovacích kanálů
N:
- provoz zavlažovacích zařízení používaných pro zemědělské účely (01.61)
- úpravu odpadních vod pro účely ochrany životního prostředí (37.00)
- dopravu vody dálkovým potrubím (49.50)
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37 Činnosti související s odpadními vodami
Tento oddíl zahrnuje provoz kanalizačních sítí nebo čističek odpadních vod za účelem shromažďování, úpravy
a odstraňování odpadních vod.

37.0 Činnosti související s odpadními vodami
37.00 Činnosti související s odpadními vodami
Z:
- provoz kanalizačních sítí nebo čisticích zařízení odpadních vod
- shromažďování a odvoz odpadních vod z domácností nebo průmyslu od jednoho nebo několika uživatelů, také
shromažďování dešťové vody v kanalizačních sítích, sběrných nádržích, nádobách a jiných dopravních prostředcích
(cisternách na odpadní vody atd.)
- vyprazdňování a čištění septiků, žump, vyhnívacích nádrží a vsakovacích jímek; servis chemických toalet
- úpravu odpadních vod (z domácností, průmyslu, z bazénů atd.) fyzikálními, chemickými a biologickými procesy jako
je ředění, prosévání, filtrování, usazování atd.
- údržbu a čištění kanalizací, stok, také pomocí tyčí
N:
- dekontaminaci povrchových a podzemních vod v místě znečištění (39.00)
- čištění a pročištění potrubí odpadních vod v budovách (43.22)

108

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů
k dalšímu využití
Tento oddíl zahrnuje shromažďování, sběr, úpravu a odstraňování (likvidaci) odpadů. Zahrnuje také svoz
komunálních odpadů a provoz zařízení na recyklaci odpadů (tzn. zařízení, která z toků odpadů vytřiďují materiál
k dalšímu využití).

38.1 Shromažďování a sběr odpadů
Tato skupina zahrnuje shromažďování a sběr odpadů z domácnosti a z výkonu zaměstnání v nádobách určených pro
komunální odpad: popelnice, pojízdné nádoby, kontejnery atd. Patří sem i nebezpečné odpady. Tato skupina
zahrnuje, např. odpad z domácnosti, použité baterie, použité kuchyňské oleje a tuky, starý olej z lodí a automobilů,
stavební suť a odpady ze stavebních demolic.

38.11 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Z:
- sběr pevných odpadů, kromě nebezpečných, na komunální úrovni, např. sběr odpadů z domácností, z průmyslu, ze
živností v nádobách určených pro odpad: popelnice, pojízdné nádoby, kontejnery atd.; tyto odpady mohou
obsahovat smíšené využitelné materiály
- sběr recyklovatelných odpadů
- sběr z veřejných odpadkových košů
ZT:
- sběr stavebního a demoličního odpadu
- sběr a přeprava úlomků, např. křoví, štěrků, sutí
- sběr odpadů z textilních továren
- provoz stanic pro překládku odpadů, kromě nebezpečných
N:
- sběr nebezpečných odpadů (38.12)
- provoz skládek odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- provoz zařízení, v nichž dochází k vytřiďování smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů apod. z toků
odpadů, do určitých rozdílných kategorií (38.32)

38.12 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Tato třída zahrnuje sběr pevných i nepevných nebezpečných odpadů, tj. s nebezpečím výbuchu, mimořádně
hořlavých, vznětlivých, jedovatých, dráždivých, žíravých, infekčních, karcinogenních a jinak škodlivých pro člověka
a životní prostředí. Tato činnost může zahrnovat identifikaci, úpravu, balení a označování odpadů za účelem
přepravy.
Z:
- sběr nebezpečných odpadů:
• starých olejů z lodí a garáží
• biologického odpadu
• radioaktivního odpadu
• použitých baterií atd.
- provoz stanic pro překládku nebezpečného odpadu
N:
- sanace a čištění kontaminovaných budov, těžebních lokalit, půdy a podzemních vod, např. odstraňování azbestu
(viz 39.00)

38.2 Odstraňování odpadů
Tato skupina zahrnuje potřebnou úpravu různých odpadů k jejich odstranění, např. organických odpadů, živých nebo
mrtvých zvířat kontaminovaných toxickými látkami a jiných kontaminovaných odpadů, slabě radioaktivních odpadů
z nemocnic, rozličnými procesy a jejich odstraňování (likvidaci); přepravu a vyklápění odpadů na skládku nebo do
vody; uložení odpadů do hloubky pod zemí; ekologicky šetrnou likvidaci starých výrobků, např. chladniček; spalování
odpadů. Zahrnuje také získávání energie spalováním odpadů.
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N:
- úpravu a odstraňování odpadních vod (37.00)
- recyklaci využitelných látek (38.3)

38.21 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
Z:
- přípravu pevných i nepevných odpadů, kromě nebezpečných a jejich odstraňování činnostmi:
• provozem skládek odpadů, kromě nebezpečných
• spalováním nebo jinými procesy, které mohou být spojené i s výrobou elektřiny, páry, náhradních paliv,
bioplynu, popela nebo jiných vedlejších produktů pro další využití atd.
• přípravou organických odpadů za účelem jejich odstraňování
• kompostováním organických odpadů
N:
- spalování nebezpečných odpadů (38.22)
- provoz zařízení, v nichž dochází k vytřiďování smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů, prázdných
plechovek od nápojů a kovů, do určitých rozdílných kategorií (38.32)
- dekontaminaci a čištění půdy nebo vody; odmořování popř. redukce toxických látek (39.00)

38.22 Odstraňování nebezpečných odpadů
Tato třída zahrnuje potřebnou přípravu k odstranění pevných i nepevných nebezpečných odpadů s nebezpečím
výbuchu, mimořádně hořlavých, vznětlivých, jedovatých, dráždivých, žíravých, infekčních, karcinogenních a jinak
škodlivých pro člověka a životní prostředí a jejich odstraňování (likvidaci).
Z:
- provoz zařízení pro úpravu nebezpečných odpadů
- úpravu živých nebo mrtvých zvířat kontaminovaných toxickými látkami a jiných kontaminovaných odpadů a jejich
odstraňování
- spalování nebezpečných odpadů
- úpravu použitých výrobků, např. chladniček k odstranění škodlivých odpadů
- úpravu, odstranění a skladování radioaktivních odpadů:
• úprava slabě radioaktivních odpadů z nemocnic pro odvoz k odstranění
• zapouzdření, příprava a jiná úprava jaderných odpadů za účelem jejich uložení
N:
- recyklaci jaderných paliv (20.13)
- spalování odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- dekontaminaci a čištění půdy nebo vody; redukce toxických látek (39.00)

38.3 Úprava odpadů k dalšímu využití
38.31 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
Tato třída zahrnuje demontáž všech druhů vraků a jiných použitých výrobků (automobilů, lodí, počítačů, televizorů
a jiných přístrojů a zařízení) pro účely recyklace využitelných látek.
N:
- úpravu použitých výrobků, např. chladniček k odstranění škodlivých odpadů (38.22)
- demontáž automobilů, lodí, počítačů, televizorů a jiných přístrojů a zařízení za účelem získání jednotlivých dílů pro
další prodej (viz sekce G)

38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Tato třída zahrnuje zpracování kovových a nekovových použitých materiálů, zbytkových látek a výrobků na druhotné
suroviny, zpravidla použitím mechanického nebo chemického procesu přeměny. Zahrnuje také recyklaci využitelných
látek z toků odpadů: 1.) vytřiďováním využitelných látek z toků odpadů, kromě nebezpečných (tzn. z komunálního
odpadu) nebo 2.) vytřiďováním ze smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů, prázdných plechovek od nápojů
a kovů, do určitých rozdílných kategorií.
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Příklady používaných mechanických nebo chemických zpracovatelských procesů:
- mechanické drcení kovového odpadu z použitých motorových vozidel, praček, jízdních kol atd.
- rozlisování velkých kovových částí popř. výrobků, např. železničních vagonů
- rozřezání kovových odpadů, vraků vozidel atd.
- jiné metody mechanické úpravy, tj. řezání nebo lisování za účelem zmenšení objemu
- zpětné získávání kovů z fotografického odpadu, tj. fixačních roztoků, filmů a fotografického papíru
- zpětné získávání pryže (regenerace), např. z použitých pneumatik, za účelem získávání druhotných surovin
- třídění a lisování plastů za účelem získávání druhotných surovin pro výrobu trubek, květináčů, palet apod.
- zpracování (čištění, tavení, mletí) plastových nebo pryžových odpadů na granuláty
- drcení, čistění a třídění skla
- drcení, čistění a třídění jiných odpadů, např. materiálu z demolic staveb, za účelem získávání druhotných surovin
- zpracování použitých kuchyňských olejů a tuků na druhotné suroviny
- zpracování ostatních odpadů a zbytkových látek z potravin, nápojů a tabáku na druhotné suroviny
N:
- výrobu nových konečných produktů z druhotných surovin (vlastní výroby nebo od jiných výrobců), např. spřádání
příze z recyklovaných vláken, výrobu papíroviny z papírového odpadu, protektorování pneumatik nebo výrobu kovů
z kovového odpadu (viz příslušné třídy v sekci C – zpracovatelský průmysl)
- recyklaci jaderných paliv (20.13)
- tavení železného šrotu (24.10)
- zpětné získávání látek při spalování nebo tepelném zpracování (38.2)
- úpravu odpadů, kromě nebezpečných a jejich odstraňování (38.21)
- přípravu organických odpadů za účelem jejich odstraňování, včetně kompostování (38.21)
- získávání energie spalováním odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- úprava slabě radioaktivních odpadů z nemocnic pro odvoz k odstranění (38.22)
- úpravu toxických, kontaminovaných odpadů a jejich likvidaci (38.22)
- velkoobchod s využitelnými odpadními materiály (46.77)
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39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
Tato sekce zahrnuje činnosti související s odpady a činnostmi sanačními, tzn. čištění kontaminovaných budov,
průmyslových závodů nebo areálů, území, půdy nebo povrchových a podzemních vod.

39.0 Sanace a jiné činnosti související s odpady
39.00 Sanace a jiné činnosti související s odpady
Z:
- dekontaminaci půdy a podzemních vod v místě znečištění nebo jinde, použitím, např. mechanických, chemických
nebo biologických procesů
- dekontaminaci budov, průmyslových závodů nebo areálů, včetně jaderných
- dekontaminaci a čištění povrchových vod po znečištění, např. sběrem škodlivin nebo použitím chemikálií
- odstraňování ropného znečištění a jiných znečištění na pevnině, vodě, oceánu nebo mořích včetně pobřežních
oblastí
- odmořování nebo redukce azbestu, olověných barev a ostatních toxických látek
- ostatní speciální opatření na ochranu životního prostředí (boj proti znečištění)
N:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- čištění vody za účelem zásobování vodou (36.00)
- úpravu odpadů a jejich odstraňování (38.2)
- zametání a čištění ulic atd. (81.29)
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SEKCE F – STAVEBNICTVÍ
Tato sekce zahrnuje specializované i nespecializované stavební činnosti. Patří sem práce na novostavbách, opravy,
provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba prefabrikovaných objektů na staveništi a staveb
dočasného charakteru.
Jedná se o výstavbu kompletních bytových, kancelářských a obchodních budov, ostatních veřejných budov,
zemědělských budov, sportovních hal a tělocvičen atd. na straně jedné a dálnic, silnic, mostů, tunelů, železničních
tratí, vzletových a přistávacích drah, přístavů a jiných vodních staveb, zavlažovacích kanálů, kanalizací,
průmyslových objektů, potrubí a elektrických vedení, otevřených sportovních stadionů a hřišť atd. na straně druhé.
Tyto práce mohou být prováděny na vlastní účet nebo na základě smlouvy nebo dohody. Část prací, někdy také
veškeré práce, mohou být zadány subdodavatelům (tzv. outsourcing). Do této sekce se zatřiďují jednotky, které
nesou celkovou odpovědnost za stavební projekt.
Sekce rovněž zahrnuje opravy budov a inženýrských děl.
Tuto sekci tvoří výstavba budov (oddíl 41), inženýrských děl (oddíl 42) a specializované stavební činnosti v případě,
kdy představují pouze část z celkového stavebního procesu (oddíl 43).
Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným
stavebním strojem nebo zařízením.
Tato sekce také zahrnuje developerskou činnost v oblasti bytových i nebytových stavebních projektů, a to formou
zajištění finančních, technických a hmotných zdrojů. Pokud tyto činnosti nejsou zaměřeny na pozdější prodej staveb,
ale na jejich užívání (např. na pronájem prostor v takovýchto budovách nebo užívání těchto objektů k výrobním
účelům), nejsou jednotky zařazeny do této sekce, nýbrž podle druhu provozních činností např. do sekce L (Činnosti
v oblasti nemovitostí), do sekce C (Zpracovatelský průmysl) atd.

41 Výstavba budov
Tato sekce zahrnuje výstavbu budov všeho druhu. Patří sem práce na nových stavbách, opravy budov, provádění
nástaveb a přestaveb, výstavba prefabrikovaných objektů v rámci zařízení staveniště a staveb dočasného
charakteru.
Výstavba budov zahrnuje výstavbu kompletních bytových, kancelářských, obchodních a ostatních veřejných budov,
zemědělských budov, sportovních hal a tělocvičen atd.

41.1 Developerská činnost
41.10 Developerská činnost
Z:
- realizaci bytových a nebytových stavebních projektů (záměrů), jestliže jsou tyto stavby určeny k pozdějšímu prodeji,
a to formou zajištění finančních, technických a hmotných zdrojů
N:
- výstavbu budov (41.20)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (71.1)
- služby projektového řízení stavebních projektů (71.1)

41.2 Výstavba bytových a nebytových budov
Tato skupina zahrnuje kompletní výstavbu bytových a nebytových budov prováděnou na vlastní účet (za účelem
prodeje) nebo na základě smlouvy či dohody. Stavební práce mohou být částečně nebo jako celek zadány
subdodavatelům (tzv. outsourcing). Jsou-li prováděny pouze specializované stavební činnosti, zatřiďují se do
oddílu 43.

113

41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
Z:
- výstavbu bytových budov všeho druhu:
• rodinných domků
• bytových domů včetně výškových budov
- výstavbu nebytových budov všeho druhu:
• průmyslových budov jako továren, dílen, montážních závodů
• nemocnic, škol, kancelářských budov
• hotelů, obchodů, nákupních center, restaurací
• letištních budov
• sportovních hal a tělocvičen
• nadzemních a podzemních garáží
• skladů
• kostelů a jiných sakrálních staveb
- výstavbu (montáž) prefabrikovaných objektů na staveništi
ZT:
- přestavbu a renovaci stávajících bytových objektů
N:
- výstavbu průmyslových objektů kromě budov (42.99)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (71.1)
- služby projektového řízení stavebních záměrů (71.1)
41.20.1 Výstavba bytových budov
41.20.2 Výstavba nebytových budov
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42 Inženýrské stavitelství
Tento oddíl zahrnuje výstavbu inženýrských děl. Patří sem práce na nových stavbách, jejich opravy, provádění
nástaveb a přestaveb, výstavba prefabrikovaných objektů v rámci zařízení staveniště a staveb dočasného
charakteru.
Jedná se o velké stavby jako dálnice, silnice, mosty, tunely, železniční trati, vzletové a přistávací dráhy, přístavy
a jiné vodní stavby, zavlažovací zařízení, kanalizace, průmyslová zařízení, potrubí a elektrická vedení, otevřené
sportovní stadiony a hřiště atd. Práce mohou být prováděny na vlastní účet nebo na základě smlouvy či dohody. Část
prací, někdy také veškeré práce, mohou být zadány subdodavatelům (tzv. outsourcing).

42.1 Výstavba silnic a železnic
42.11 Výstavba silnic a dálnic
Z:
- výstavbu dálnic, silnic, místních komunikací a cest (i chodníků, cyklistických stezek apod.)
- úpravu povrchů vozovek (silnic, mostů, tunelů):
• asfaltování vozovek
• vodorovné značení vozovek apod.
• instalaci svodidel, svislého dopravního značení (informačních a orientačních tabulí) apod.
- výstavbu vzletových a přistávacích drah
N:
- montáž osvětlení komunikací a montáž elektrické signalizace (43.21)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (71.1)
- služby projektového řízení staveb (71.1)

42.12 Výstavba železnic a podzemních drah
Z:
- výstavbu železnic a podzemních drah
N:
- montáž osvětlení a elektrické signalizace (43.21)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (71.1)
- služby projektového řízení staveb (71.1)

42.13 Výstavba mostů a tunelů
Z:
- výstavbu mostů, nadúrovňových komunikací (např. visutých dálnic)
- výstavbu tunelů
N:
- montáž osvětlení a elektrické signalizace (43.21)
- činnosti architektonických a inženýrských kanceláří (viz 71.1)
- služby projektového řízení staveb (71.1)

42.2 Výstavba inženýrských sítí
42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro kapaliny a plyny a souvisejících staveb a zařízení, které jsou jejich nedílnou
součástí.
Z:
- výstavbu:
• dálkových a komunálních potrubních vedení
• vodovodů
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• zavlažovacích systémů (vodních kanálů)
• sběrných nádrží
• kanalizačních sítí (včetně údržby)
• čistících kanalizačních stanic
• čerpacích stanic
ZT:
- výstavbu studní
N:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)
42.21.1 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro plyny

42.22 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro rozvod elektřiny a telekomunikačních vedení a souvisejících staveb
a zařízení, které jsou jejich nedílnou součástí.
Z:
- výstavbu inženýrských děl pro:
• kabelové sítě elektrického a telekomunikačního vedení (městské i dálkové)
• elektrárny
N:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)

42.9 Výstavba ostatních staveb
42.91 Výstavba vodních děl
Z:
- výstavbu:
• vodních cest, přístavů (včetně rekreačních a sportovních přístavů), říčních staveb, plavebních komor atd.
• přehrad a hrází
- bagrovací práce na vodních cestách
N:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)

42.99 Výstavba ostatních staveb j. n.
Z:
- výstavbu průmyslových zařízení (kromě budov) jako:
• rafinerií
• chemických továren
- výstavbu stavebních děl, která nejsou budovami, jako:
• otevřených sportovních stadionů a hřišť
ZT:
- rozdělování ploch pozemků při zlepšení infrastruktury (např. výstavbou přídavných komunikací a zásobovacích
zařízení)
N:
- instalaci průmyslových strojů a zařízení (33.20)
- rozdělování ploch pozemků bez zlepšení infrastruktury (68.10)
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)
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43 Specializované stavební činnosti
Tento oddíl zahrnuje specializované stavební činnosti (řemesla), to znamená provádění dílčích prací na budovách
a inženýrských dílech nebo provádění příslušných přípravných prací. Specializované činnosti jsou obvykle zaměřené
pouze na jednu oblast výstavby, která je společná pro různé druhy staveb a vyžaduje zvláštní odborné znalosti popř.
zvláštní technické vybavení. Patří sem činnosti jako pilotování základů, základové práce, provádění hrubé stavby,
betonování, zednické, dlaždičské, lešenářské, pokrývačské práce atd. Spadá sem rovněž montáž ocelových
stavebních konstrukcí, pokud nejsou díly konstrukcí vyráběných jednou výrobní jednotkou. Specializované stavební
činnosti jsou zpravidla prováděny subdodavateli (outsourcing), přímo pro vlastníka jsou většinou dělány například
opravy.
Tento oddíl rovněž zahrnuje kompletační a dokončovací práce na stavbách.
Do tohoto oddílu se také zatřiďují jakékoli instalační práce, díky kterým lze zajistit funkčnost stavby. Tyto činnosti jsou
většinou prováděny na staveništi (i když některé přípravné práce lze provádět v dílně). Patří sem instalace plynu,
vodovodů, odpadů, systémů vytápění, větrání a klimatizace, antén, bezpečnostních zařízení a ostatních elektrických
zařízení, požárních sprinklerů, výtahů, pojízdných schodišť atd. Dále sem patří provádění izolací proti vodě, tepelné
a protihlukové izolace, plechařské práce, instalace chladicích zařízení, instalace osvětlení a signalizačních zařízení
pro komunikace, železnice, letiště, přístavy atd. Oddíl rovněž zahrnuje příslušné opravy.
Dokončovací práce zahrnují činnosti potřebné pro dokončení budovy. Jsou to sklenářské práce, práce s omítkami,
malířské práce, pokládání podlahových krytin (dlaždic, parket, koberců atd.) nebo obkládání stěn (kachlíky,
tapetování atd.), broušení podlah, tesařské a truhlářské práce, akustické práce, vnější čištění fasády atd. Oddíl
rovněž zahrnuje příslušné opravy.
Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným
stavebním strojem nebo zařízením.

43.1 Demolice a příprava staveniště
Tato skupina zahrnuje činnosti sloužící k přípravě staveniště pro následné provádění stavebních prací, včetně stržení
a odklizení stávajících staveb.

43.11 Demolice
Z:
- stržení (demolice) budov a jiných stavebních děl

43.12 Příprava staveniště
Z:
- vyklizení staveniště
- přesuny zeminy: hloubení, zasypávání, vyrovnávání a odkopávka místa stavby, výkopy, odstraňování skal
a odstřelování atd.
- přípravu území pro těžbu:
• odstranění skrývkové zeminy, vývojové a přípravné práce na pozemcích s výskytem minerálů (s výjimkou
ložisek ropy a zemního plynu)
ZT:
- odvodnění staveniště
- odvodnění zemědělských a lesních ploch
N:
- těžební vrty ropy a zemního plynu (06.10, 06.20, 09.10)
- dekontaminaci půdy (39.00)
- stavbu studní (42.21)
- hloubení šachet (43.99)

117

43.13 Průzkumné vrtné práce
Z:
- zkušební a průzkumné vrty pro stavební, geofyzikální, geologické nebo podobné účely
N:
- těžební vrty ropy a zemního plynu (06.10, 06.20, 09.10)
- zkušební a průzkumné vrty na podporu těžby a dobývání (09.10, 09.90)
- stavbu studní (42.21)
- hloubení šachet (43.99)
- průzkumy výskytu ropy a plynu, geofyzikální, geologické a seismické průzkumy (71.12)

43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Tato skupina zahrnuje jakékoli instalační práce, díky kterým lze zajistit funkčnost stavby. Patří sem elektroinstalační
práce, instalace vodovodů, odpadů, plynu, systémů vytápění, větrání a klimatizace, instalace výtahů atd.

43.21 Elektrické instalace
Tato třída zahrnuje instalace elektrických systémů ve všech typech budov a inženýrských dílech.
Z:
- instalaci:
• elektrického kabelového vedení
• kabelového vedení pro telekomunikační systémy
• kabelového vedení pro počítačové sítě a kabelové televize, včetně kabelů z optických vláken
• parabolických antén
• osvětlovacích zařízení
• požárně bezpečnostních zařízení
• bezpečnostních zařízení proti vloupání
• elektrické signalizace a osvětlení komunikací
• světelných návěstidel pro vzletové a přistávací dráhy
ZT:
- připojení elektrických domácích spotřebičů, včetně podlahového vytápění
N:
- výstavbu vedení pro přenos elektřiny a dat (42.22)
- monitorování a dálkové monitorování elektronických bezpečnostních systémů, jako jsou poplašná zařízení proti
vloupání a požáru, včetně jejich instalace a údržby (80.20)

43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Tato třída zahrnuje instalaci rozvodů vody, odpadu, plynu, topení a větracích a klimatizačních zařízení, včetně
přístaveb, změn, údržby a oprav.
Z:
- instalaci těchto zařízení v budovách a jiných stavebních dílech:
• zařízení (elektrického, plynového, olejového nebo naftového) vytápění
• pecí, chladicích věží
• neelektrických solárních kolektorů
• zařízení rozvodů vody a sanitární techniky
• větracích a klimatizačních zařízení
• rozvodů plynu
• parního potrubí
• sprinkleorvých zařízení pro účely požární ochrany (požární sprinklery)
• zahradních zavlažovacích systémů
• vzduchotechnického potrubí
N:
- montáž elektrických podlahových topení (43.21)
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43.29 Ostatní stavební instalace
Tato třída zahrnuje instalaci jiných zařízení než rozvodů elektřiny, vody, odpadu, plynu, topení, větracích
a klimatizačních zařízení nebo průmyslových strojů a zařízení v budovách a stavebních dílech.
Z:
- instalaci těchto zařízení v budovách a stavebních dílech:
• výtahů a pohyblivých schodišť, včetně údržby a oprav
• automatických dveří, otáčivých dveří a turniketů
• hromosvodů
• systémů odsávání prachu
• izolací proti chladu, teplu, hluku a otřesům
N:
- instalaci průmyslových strojů a zařízení (33.20)

43.3 Kompletační a dokončovací práce
43.31 Omítkářské práce
Z:
- vnější a vnitřní štukatérské, sádrovací a omítkářské práce včetně souvisejícího laťování na budovách a stavebních
dílech a v nich

43.32 Truhlářské práce
Z:
- instalaci dveří (kromě automatických a otáčivých), oken, dveřních a okenních rámů ze dřeva nebo jiného materiálu
- instalaci kuchyňských linek, vestavěných skříní, schodišť, zařízení obchodů a podobně
- instalaci stropů, pohyblivých příček a podobné vnitřní stavební práce
N:
- instalaci automatických dveří, otáčivých dveří a turniketů (43.29)

43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Z:
- pokládání, lepení popř. jinou instalaci v budovách nebo stavebních dílech:
• obkladů na stěny a podlahových dlaždic a kachlů z keramiky, betonu nebo kamene (včetně obkládání
kachlových kamen)
• parketových a jiných dřevěných podlah, dřevěného obložení stěn
• koberců, linolea a podlahových krytin vyrobených i z pryže nebo plastů
• podlah a obložení stěn z materiálů jako terrazzo, mramor, žula nebo břidlice
• tapet

43.34 Sklenářské, malířské a natěračské práce
Z:
- vnitřní a vnější nátěry budov
- nátěry inženýrských děl
- instalaci skel, zrcadel atd.
N:
- instalaci oken (43.32)
43.34.1 Sklenářské práce
43.34.2 Malířské a natěračské práce
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43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce
Z:
- čištění a úklid nově postavených budov
- ostatní kompletační a dokončovací práce j. n.
N:
- činnosti interiérových designérů (74.10)
- všeobecný vnitřní úklid budov a jiných stavebních děl (81.21)
- specializovaný vnitřní a vnější úklid budov (81.22)

43.9 Ostatní specializované stavební činnosti
43.91 Pokrývačské práce
Z:
- stavbu střech
- pokrývání střech
N:
- půjčování stavebních strojů a přístrojů bez obsluhy (77.32)

43.99 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Z:
- specializované stavební činnosti, které vyžadují zvláštní znalosti popř. zvláštní vybavení:
• budování základů včetně pilotování základů
• pokládání izolací proti vlhku a vodě
• vysoušení budov
• hloubení šachet
• montáž ocelových prvků
• ohýbání železa
• zednické a dlaždičské práce
• montáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin kromě jejich půjčování
• výstavbu komínů a průmyslových pecí
• výškové práce (práce, pro které jsou nutné speciální předpoklady a zkušenosti v lezení do výšek a příslušné
vybavení)
- podpovrchové práce
- výstavbu otevřených (nezastřešených) plaveckých bazénů (veřejných i domácích)
- čištění fasád
- půjčování jeřábů a jiných stavebních strojů a zařízení, které nelze přiřadit určité stavební činnosti, s obsluhou
N:
- půjčování stavebních strojů a přístrojů bez obsluhy (77.32)
43.99.1 Montáž a demontáž lešení a bednění
43.99.9 Jiné specializované stavební činnosti j. n.
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SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY
A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
Tato sekce zahrnuje velkoobchod a maloobchod (tj. nákup a prodej bez dalšího zpracování) jakéhokoliv druhu zboží
a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Velkoobchod a maloobchod jsou posledními články v distribuci
zboží. Tato sekce dále zahrnuje údržbu a opravy motorových vozidel a motocyklů.
Prodej bez dalšího zpracování zahrnuje činnosti (úkony) spojené s obchodem, např. třídění, klasifikování
a sestavování zboží, míchání (míšení) zboží, např. písku, plnění do lahví (s předchozím mytím lahví nebo bez mytí),
balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, skladování (i mražením nebo chlazením).
Oddíl 45 zahrnuje všechny činnosti související s obchodem a opravami motorových vozidel a motocyklů.
Oddíl 46 a 47 zahrnuje všechny ostatní obchodní činnosti. Pro rozlišení těchto oddílů je rozhodující převládající typ
zákazníků.
Velkoobchod zahrnuje nákup a další prodej nového a použitého zboží maloobchodníkům, obchodním zástupcům
(např. v průmyslu, obchodu, institucích) nebo profesním uživatelům. Zahrnuje také další prodej jiným
velkoobchodníkům, nebo působení jako agent nebo makléř (jako osoba či firma) při nákupu nebo prodeji zboží.
Typičtí velkoobchodníci jsou ti, kteří jsou vlastníky zboží s nímž obchodují, prodávající vlastním jménem. Dále sem
patří zprostředkovatelé, průmysloví distributoři, exportéři, dovozci, nákupní družstva, prodejní pobočky nebo prodejní
kanceláře (nikoliv maloobchodní), které jsou zřizovány výrobními nebo důlními podniky odděleně od míst svých
závodů za účelem prodeje svých výrobků a které nepřijímají objednávky pro přímou dodávku zboží ze závodu nebo
dolu. Dále sem patří obchodní a komoditní makléři, pověření obchodníci, agenti a montéři, nákupní a družstevní
svazy provozující nákup zemědělských plodin.
Velkoobchodníci zpravidla ve vlastní režii provádějí operace související s prodejem zboží, např. fyzicky montují, třídí
a klasifikují zboží ve velkých množstvích, rozbalují velká balení, přebalují a znovu distribuují v malých množstvích
(např. farmaceutické zboží), skladují, chladí, dodávají a instalují zboží, zabývají se propagací prodeje pro své
zákazníky a označují zboží etiketou.
Maloobchod je dalším typem nákupu a prodeje nového a použitého zboží hlavně široké veřejnosti pro osobní
spotřebu a využití v domácnostech. Je uskutečňován v obchodech, obchodních domech, stáncích, zásilkových
domech, pouličními a podomními prodavači, spotřebními družstvy, aukčními domy atd. Většina maloobchodníků jsou
zároveň vlastníky prodávaného zboží, ale někteří působí jako obchodní zástupci, vykonávají činnost pro mandanta
a prodávají na konsignačním nebo komisionářském základě.
Patří sem také operace související s prodejem zboží, prováděné ve vlastní režii.

45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
Tento oddíl zahrnuje všechny typy obchodu (kromě výroby a pronájmu) související s motorovými vozidly a motocykly,
včetně nákladních automobilů a přívěsů, stejně jako obchod s novými a ojetými vozidly, opravy a údržbu vozidel
a velkoobchod a maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla a motocykly. Zahrnuje také činnosti
obchodních zástupců pro velkoobchod s vozidly.
Tento oddíl také zahrnuje mytí vozidel, leštění atd.
Do tohoto oddílu nepatří maloobchod s pohonnými hmotami a mazivy, stejně jako s chladicími prostředky pro
motorová vozidla a pronajímání motorových vozidel a motocyklů.

45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
45.11 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
Z:
- velkoobchod a maloobchod s novými a ojetými motorovými vozidly:
• osobními motorovými vozidly, včetně speciálních osobních motorových vozidel, např. sanitek, mikrobusů
(s hmotností nepřesahující 3,5 t)
ZT:
- velkoobchod a maloobchod s terénními vozidly (s hmotností nepřesahující 3,5 t)
N:
- velkoobchod a maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (45.3)
- pronájem motorových vozidel s řidičem (49.3)
- pronájem motorových vozidel bez řidiče (77.1)
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45.19 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
Z:
- velkoobchod a maloobchod s novými a ojetými vozidly:
• nákladními motorovými vozidly, přívěsy a návěsy
• obytnými vozidly, např. obytnými automobily a obytnými vozy
ZT:
- velkoobchod a maloobchod s terénními motorovými vozidly (s hmotností přesahující 3,5 t)
N:
- velkoobchod a maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (45.3)
- pronájem nákladních automobilů s řidičem (49. 41)
- pronájem nákladních automobilů bez řidiče (77.12)

45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45.20 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Z:
- údržbu a opravy motorových vozidel:
• mechanických částí
• elektrického zařízení
• elektronických vstřikovacích systémů
• běžnou provozní údržbu
• opravy karoserií
• opravy dílů motorových vozidel
• mytí, leštění atd.
• stříkání a lakování
• opravy čelních skel a oken
• opravy automobilových sedadel
- úpravy, přestavby motorových vozidel (kromě přestavby na alternativní pohon)
- opravy pneumatik a duší, jejich montáže a výměny
- ochranné ošetřování proti korozi
- montáž dílů a příslušenství, které nejsou součástí výrobního procesu (kromě montáže zakoupených měřicích
přístrojů, např. rychloměrů, otáčkoměrů, do palubní desky)
N:
- protektorování pneumatik (22.11)
- přestavbu motorových vozidel na alternativní pohon (29.10)
- montáž zakoupených měřicích přístrojů, např. rychloměrů, otáčkoměrů, do palubní desky (29.31)

45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
Tato skupina zahrnuje velkoobchod a maloobchod s díly, součástkami, materiály, nástroji a příslušenstvím všeho
druhu pro motorová vozidla, např.
• s pryžovými pneumatikami a dušemi
• se zapalovacími svíčkami, bateriemi, osvětlovacím vybavením a elektrickými díly

45.31 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
N:
- maloobchod s pohonnými hmotami pro motorová vozidla (47.30)
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45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
45.40 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
Z:
- velkoobchod a maloobchod s motocykly, včetně mopedů
- velkoobchod a maloobchod s díly a příslušenstvím pro motocykly, včetně zprostředkování obchodu a zásilkového
obchodu
- údržbu a opravy motocyklů
N:
- velkoobchod s jízdními koly, jejich díly a příslušenstvím (46.49)
- maloobchod s jízdními koly, jejich díly a příslušenstvím (47.64)
- pronájem motocyklů (77.39)
- opravy a údržbu jízdních kol (95.29)

123

46 Velkoobchod (kromě motorových vozidel)
Tento oddíl zahrnuje nákup a další prodej nového nebo použitého zboží (bez transformace) na vlastní účet;
zprostředkování velkoobchodu a velkoobchodu v zastoupení (komisionářský obchod); jak v domácím, tak
v mezinárodním velkoobchodě (dovoz/vývoz).
N:
- velkoobchod s motorovými vozidly a obytnými vozy a motocykly (45.1, 45.4)
- velkoobchod s příslušenstvím motorových vozidel (45.31, 45.40)
- pronájem a leasing zboží (oddíl 77)
- balení zboží v pevném stavu a plnění zboží v kapalném nebo plynném stavu, včetně míchání a filtrování pro třetí
stranu (82.92)

46.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Z:
- činnosti obchodních zástupců, obchodních makléřů a všech ostatních velkoobchodníků, kteří obchodují
v zastoupení a na účet jiných
- činnosti propojení prodávajících zboží s kupujícími zboží, nebo obstarávání obchodních záležitostí jménem
zadavatele, včetně prostřednictvím internetu
ZT:
- velkoobchodní činnosti aukčních domů, včetně velkoobchodních aukcí prostřednictvím internetu

46.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými
produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
N:
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)

46.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy
a průmyslovými chemikáliemi
Z:
- činnost velkoobchodních zástupců zprostředkujících obchod:
• s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi, včetně hnojiv
N:
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky a trhy (47.99)

46.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
N:
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)

46.14 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením,
loděmi a letadly
Z:
- činnost velkoobchodních zástupců zprostředkujících obchod:
• se stroji, včetně kancelářských strojů a počítačů, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
N:
- zprostředkování velkoobchodu s motorovými vozidly (45.1)
- aukce motorových vozidel (45.1)
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)
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46.15 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím
a potřebami převážně pro domácnost
N:
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)

46.16 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami,
obuví a koženými výrobky
N:
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)

46.17 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem
a tabákovými výrobky
N:
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)

46.18 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení
s ostatními výrobky
N:
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)
- činnosti pojišťovacích agentů (66.22)
- činnosti realitních makléřů (68.20)
46.18 1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky
46.18.9 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
j. n.

46.19 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod
v zastoupení
N:
- velkoobchod na vlastní účet (46.2 až 46.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)

46.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
46.21 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
Z:
- velkoobchod s obilím a osivy
- velkoobchod s olejninami
- velkoobchod se surovým tabákem
- velkoobchod s krmivy a základními zemědělskými surovinami j. n.
N:
- velkoobchod s textilními vlákny (46.76)
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46.22 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
Z:
- velkoobchod s květinami a jinými rostlinami, jejich cibulkami a hlízami

46.23 Velkoobchod se živými zvířaty

46.24 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

46.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.31 Velkoobchod s ovocem a zeleninou
Z:
- velkoobchod s čerstvým ovocem a zeleninou
- velkoobchod s konzervovaným ovocem a zeleninou

46.32 Velkoobchod s masem a masnými výrobky

46.33 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
Z:
- velkoobchod s mlékem a mléčnými výrobky
- velkoobchod s vejci a výrobky z vajec
- velkoobchod s jedlými oleji a tuky rostlinného nebo živočišného původu

46.34 Velkoobchod s nápoji
Z:
- velkoobchod s alkoholickými nápoji
- velkoobchod s nealkoholickými nápoji
ZT:
- nákup vína ve velkém a plnění do lahví bez dalšího zpracování
N:
- míchání vín nebo destilovaných lihovin (11.01, 11.02)

46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky

46.36 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
Z:
- velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
- velkoobchod s pekařskými výrobky

46.37 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

46.38 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
ZT:
- velkoobchod s krmivy pro zvířata v zájmovém chovu (domácí mazlíčky)

46.39 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
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46.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
Tato skupina zahrnuje velkoobchod se zbožím převážně pro domácnost, včetně textilu.

46.41 Velkoobchod s textilem
Z:
- velkoobchod s přízemi
- velkoobchod s látkami
- velkoobchod s prádlem pro domácnost atd.
- velkoobchod s textilní galanterií: jehlami, šicími nitěmi atd.
- velkoobchod s lany, provazy, síťovými výrobky
N:
- velkoobchod s textilními vlákny (46.76)

46.42 Velkoobchod s oděvy a obuví
Z:
- velkoobchod s oděvy, včetně sportovního oblečení
- velkoobchod s oděvními doplňky, např. rukavicemi, kravatami, deštníky a sponami
- velkoobchod s obuví
- velkoobchod s kožešinovými výrobky
N:
- velkoobchod s klenoty (46.48)
- velkoobchod s koženým zbožím (46.49)
- velkoobchod se speciální sportovní obuví, např. s lyžařskými botami (46.49)
46.42.1 Velkoobchod s oděvy
46.42.2 Velkoobchod s obuví

46.43 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Z:
- velkoobchod s elektrickými domácími spotřebiči
- velkoobchod s rozhlasovými a televizními přijímači
- velkoobchod s fotografickým a optickým zbožím
- velkoobchod se spotřebiči pro elektrické vytápění
- velkoobchod s nahranými magnetofonovými pásky a videokazetami, CD a DVD
N:
- velkoobchod s nenahranými magnetofonovými pásky a videokazetami, CD a DVD (46.52)
- velkoobchod s šicími stroji (46.64)

46.44 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
Z:
- velkoobchod s porcelánovými a skleněnými výrobky
- velkoobchod s čisticími prostředky
46.44.1 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
46.44.2 Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky

46.45 Velkoobchod s kosmetickými výrobky
Z:
- velkoobchod s parfémy, kosmetikou a mýdly
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46.46 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Z:
- velkoobchod s farmaceutickými a zdravotnickými výrobky

46.47 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
Z:
- velkoobchod s nábytkem
- velkoobchod s koberci
- velkoobchod se svítidly
N:
- velkoobchod s kancelářským nábytkem (46.65)

46.48 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

46.49 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
Z:
- velkoobchod s výrobky ze dřeva, proutí, korku atd.
- velkoobchod s jízdními koly a jejich díly a příslušenstvím
- velkoobchod s papírnickým zbožím, knihami, časopisy a novinami
- velkoobchod s koženým zbožím a cestovními doplňky
- velkoobchod s hudebními nástroji
- velkoobchod s hrami a hračkami
- velkoobchod se sportovními potřebami, včetně speciální sportovní obuví, např. lyžařskými botami

46.5 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
Tato skupina zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači,
telekomunikačním zařízením a jejich díly.

46.51 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
Z:
- velkoobchod s počítači a počítačovým periferním zařízením
- velkoobchod se softwarem
N:
- velkoobchod s elektronickými díly (46.52)
- velkoobchod s kancelářskými stroji a zařízením do kanceláří, kromě počítačů a počítačových periferních zařízení
(46.66)

46.52 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
Z:
- velkoobchod s elektronickými součástkami
- velkoobchod s polovodičovými zařízeními
- velkoobchod s mikročipy a integrovanými obvody
- velkoobchod s tištěnými spoji
- velkoobchod s nenahranými audio- a videopásky a disketami, magnetickými a optickými disky (CD a DVD)
- velkoobchod s telefonními a komunikačními zařízeními
N:
- velkoobchod s nahranými audio- a videopásky, CD a DVD (46.43)
- velkoobchod s počítači a počítačovým periferním zařízením (46.51)
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46.6 Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
Tato skupina zahrnuje velkoobchod se speciálními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím pro všechna
průmyslová odvětví a stroji pro všeobecné použití.

46.61 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
Z:
- velkoobchod se zemědělskými stroji a zařízením:
• pluhy, rozmetadly chlévské mrvy, secími stroji
• sklízecími stroji (kombajny)
• mlátičkami
• stroji na dojení
• stroji pro chov drůbeže, včel
• traktory pro zemědělství a lesnictví
ZT:
- velkoobchod se sekačkami na trávu jakkoliv ovládanými

46.62 Velkoobchod s obráběcími stroji
Z:
- velkoobchod s obráběcími stroji všeho druhu a pro jakékoliv materiály
ZT:
- velkoobchod s počítačově řízenými obráběcími stroji

46.63 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

46.64 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
ZT:
- velkoobchod s počítačově řízenými šicími a pletacími stroji pro textilní průmysl

46.65 Velkoobchod s kancelářským nábytkem
Z:
- velkoobchodní řemeslné služby související:
• s instalací zboží, jehož výroba je zatříděna ve třídě 31.01 (Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů)

46.66 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
Z:
- velkoobchod s kancelářskými stroji a zařízením, kromě počítačů a počítačových periferních zařízení
N:
- velkoobchod s počítači a periferními zařízeními (46.51)
- velkoobchod s elektronickými díly a telefonním a komunikačním zařízením (46.52)

46.69 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
Z:
- velkoobchod s dopravním zařízením, kromě motorových vozidel, motocyklů a jízdních kol
- velkoobchod s roboty u výrobních linek
- velkoobchod s dráty a vypínači a jiným instalačním materiálem pro průmyslové použití
- velkoobchod s ostatním elektrickým zařízením, např. elektromotory a transformátory
- velkoobchod s ostatními stroji j. n. pro využití v průmyslu (kromě těžby, stavebnictví a textilního průmyslu),
řemeslných činnostech, pro navigaci a jiné činnosti
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ZT:
- velkoobchod s měřicími přístroji a zařízeními
N:
- velkoobchod s motorovými vozidly, přívěsy a karavany (45.1)
- velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (45.31)
- velkoobchod s motocykly (45.40)
- velkoobchod s jízdními koly (46.49)

46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod
Tato skupina zahrnuje ostatní činnosti specializovaného velkoobchodu, které nejsou zařazeny v jiných skupinách
tohoto oddílu. Patří sem také velkoobchod s polotovary (kromě zemědělských), které nejsou typické pro použití
v domácnosti.

46.71 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Z:
- velkoobchod s palivy, mazivy, oleji, např.:
• dřevěným uhlím, uhlím, koksem, palivovým dřívím, naftou
• surovým petrolejem, surovou ropou, motorovou naftou, benzínem, topným olejem, petrolejem
• zkapalněnými ropnými plyny, propanovými a butanovými plyny
• mazacími oleji a tuky, výrobky z rafinované ropy
46.71.1 Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky
46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky

46.72 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
Z:
- velkoobchod s železnými a neželeznými kovovými rudami
- velkoobchod s železnými a neželeznými kovy v primárních formách
- velkoobchod s železnými a neželeznými kovovými polotovary j. n.
- velkoobchod se zlatem a jinými drahými kovy
N:
- velkoobchod s kovovým šrotem (46.77)

46.73 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
Z:
- velkoobchod se surovým dřevem
- velkoobchod s produkty primárního zpracování dřeva
- velkoobchod s barvami a laky
- velkoobchod se stavebními materiály:
• pískem, štěrkem
- velkoobchod s tapetami a podlahovými krytinami
- velkoobchod s plochým sklem
- velkoobchod se sanitárním zařízením:
• vanami na koupání, umyvadly, toaletními mísami a jinými výrobky ze sanitární keramiky
- velkoobchod se stavebními díly

46.74 Velkoobchod se železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
Z:
- velkoobchod se železářským zbožím a zámky
- velkoobchod s instalačními předměty pro budovy a stavby
- velkoobchod s ohřívači vody
- velkoobchod s materiálem pro vnitřní instalace:
• rourami, trubkami, kováním, kohoutky, T - součástmi, spojkami, pryžovými hadicemi atd.
- velkoobchod s nářadím, např. kladivy, pilami, šroubováky a jiným ručním nářadím
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46.75 Velkoobchod s chemickými výrobky
Z:
- velkoobchod s průmyslovými chemikáliemi:
• anilinem, tiskařskými barvami, éterickými oleji, průmyslovými plyny, chemickými lepidly, barvivy, syntetickými
pryskyřicemi, metanolem, parafínem, vůněmi a esencemi, sodou, průmyslovými solemi, kyselinami, sírou,
deriváty škrobu atd.
- velkoobchod s hnojivy a agrochemickými výrobky

46.76 Velkoobchod s ostatními meziprodukty
Z:
- velkoobchod s plastovými materiály v primárních formách
- velkoobchod s gumou
- velkoobchod s textilními vlákny atd.
- velkoobchod s papírem ve velkém
- velkoobchod s drahými kameny
46.76.1 Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
46.76.9 Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.

46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem
Z:
- velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem a šrotem a materiály pro recyklaci, zahrnující sběr, třídění,
oddělování, řezání použitého zboží (např. auta), aby se získaly znovu použitelné díly pro další prodej; zahrnuje také
balení, přebalování, skladování a dodávání odpadu a šrotu, ale bez reálného transformačního procesu. Přesto má
nakupovaný a prodávaný odpad zbytkovou hodnotu.
ZT:
- demontáž automobilů, počítačů, televizorů a jiných zařízení za účelem získání a následného prodeje použitelných
dílů
N:
- shromažďování a sběr komunálního a průmyslového odpadu (38.1)
- úprava odpadu, s cílem jeho odstranění (38.2)
- zpracování odpadu a šrotu na druhotnou surovinu, kde je vyžadován skutečný transformační proces (výsledná
surovina je vhodná pro přímé použití v průmyslovém výrobním procesu, ale není finálním produktem) (38.3)
- demontáž automobilů, počítačů, televizorů a jiných vraků za účelem zpětného získávání materiálů, za účelem
dalšího zpracování (38.31)
- demontáž lodí ( 38.31)
- úprava vraků motorových vozidel mechanickými postupy k dalšímu využití (38.32)
- maloobchod s použitým zbožím (47.79)

46.9 Nespecializovaný velkoobchod
46.90 Nespecializovaný velkoobchod
Z:
- velkoobchod se zbožím různého druhu bez vyhraněné specializace
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47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
Tento oddíl zahrnuje nákup a další prodej (bez transformace) nového a použitého zboží především široké veřejnosti
pro osobní potřebu nebo pro spotřebu a využití v domácnostech prostřednictvím prodejen, stánků, zásilkových domů,
podomních a pouličních prodavačů, spotřebních družstev atd.
Maloobchod je nejdříve klasifikován podle místa, kde je uskutečňován (maloobchod v prodejnách: skupiny 47.1 až
47.7; maloobchod mimo prodejny: skupiny 47.8 a 47.9). Maloobchod v prodejnách zahrnuje i prodej použitého zboží
(třída 47.79). U maloobchodu v prodejnách existuje další rozlišení mezi specializovaným maloobchodem (skupiny
47.2 až 47.7) a nespecializovaným maloobchodem (skupina 47.1). Výše uvedené skupiny se dále dělí podle
sortimentu prodávaného zboží. Maloobchod mimo prodejny se dále dělí podle formy prodeje na maloobchod ve
stáncích a na trzích (skupina 47.8) a na ostatní maloobchod mimo prodejny, např. zásilkovou službou, podomními
prodejci, v automatech (skupina 47.9).
Maloobchod v tomto oddílu je omezen na výrobky, které jsou obvykle označovány jako spotřební nebo maloobchodní
zboží. Je tedy vyloučeno zboží, které se normálně v maloobchodě neprodává, jako např. obilí, rudy, průmyslové
stroje. Do tohoto oddílu patří ale také jednotky zabývající se hlavně maloobchodem předváděného zboží široké
veřejnosti, např. osobních počítačů, papírnického zboží, barev nebo dřeva, i když tyto výrobky nejsou určeny k
osobní spotřebě nebo pro domácnost. Zacházení se zbožím obvyklé v obchodě nemá vliv na základní vlastnosti
zboží a může zahrnovat např. třídění, oddělování, míšení a balení, prováděné ve vlastní režii.
Tento oddíl zahrnuje také maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců a maloobchodní činnost aukčních
domů.
Tento oddíl nezahrnuje:
- prodej zemědělských produktů prostřednictvím zemědělců (oddíl 01)
- výrobu a prodej zboží, které je obecně zatříděno jako výroba (oddíl 10 až 32)
- obchod s motorovými vozidly, motocykly a jejich díly (oddíl 45)
- obchod s obilím, rudami, ropou, průmyslovými chemikáliemi, železem a ocelí, stejně jako s průmyslovými stroji
a zařízením (oddíl 46)
- prodej jídel a nápojů pro spotřebu na místě i s možným odnášením (oddíl 56)
- pronájem zboží pro osobní potřebu a převážně pro domácnost široké veřejnosti (skupina 77.2)

47.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Tato skupina zahrnuje maloobchod s širokým sortimentem zboží v jednom celku (nespecializované prodejny), jako v
supermarketech nebo obchodních domech.

47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných
prodejnách
Z:
- maloobchod s nejrůznějším zbožím, avšak s převahou potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků:
• činnosti obchodních domů, které, vedle převažujícího sortimentu potravin, nápojů a tabákových výrobků, mají
další sortiment zboží, jako oděvy, nábytek, elektrické spotřebiče, železářské zboží, kosmetiku atd.

47.19 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Z:
- maloobchod s nejrůznějším zbožím, kde však potraviny, nápoje a tabákové výrobky nejsou převažující
- činnosti obchodních domů nabízejících všeobecný sortiment zboží včetně oděvů, nábytku, elektrických spotřebičů,
železářského zboží, kosmetiky, klenotů, hraček, sportovních potřeb atd.

47.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných
prodejnách
47.21 Maloobchod s ovocem a zeleninou
Z:
- maloobchod s čerstvým ovocem a zeleninou
- maloobchod s upraveným a konzervovaným ovocem a zeleninou
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47.22 Maloobchod s masem a masnými výrobky
Z:
- maloobchod s masem a masnými výrobky (včetně drůbeže)

47.23 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
Z:
- maloobchod s rybami, mořskými produkty a výrobky z nich

47.24 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

47.25 Maloobchod s nápoji
Z:
- maloobchod s nápoji (ne jako občerstvení k okamžité konzumaci na místě):
• alkoholickými
• nealkoholickými

47.26 Maloobchod s tabákovými výrobky
Z:
- maloobchod s tabákem
- maloobchod s tabákovými výrobky

47.29 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
Z:
- maloobchod s mléčnými výrobky a vejci
- maloobchod s ostatními potravinářskými výrobky j. n.

47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47.30 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Z:
- maloobchod s pohonnými hmotami pro motorová vozidla a motocykly
ZT:
- maloobchod s prostředky pro mazání a chlazení motorových vozidel
N:
- velkoobchod s palivy (46.71)
- maloobchod se zkapalněným plynem pro domácnosti (47.78)
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47.4 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných
prodejnách
Tato skupina zahrnuje specializovaný maloobchod se zařízením pro informační a komunikační technologii (ICT), jako
jsou počítače a periferní zařízení, zařízení telekomunikační a spotřební elektroniky.

47.41 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
Z:
- maloobchod s počítači
- maloobchod s počítačovými periferními zařízeními
- maloobchod s konzolemi pro videohry
- maloobchod se standardním softwarem, včetně videoher
N:
- maloobchod s nenahranými zvukovými a obrazovými nosiči (47.63)

47.42 Maloobchod s telekomunikačním zařízením

47.43 Maloobchod s audio- a videozařízením
Z:
- maloobchod s rádiovým a televizním zařízením
- maloobchod s audio- a videozařízením
- maloobchod se záznamovým a reprodukčním zařízením pro CD, DVD atd.

47.5 Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných
prodejnách
Tato skupina zahrnuje specializovaný maloobchod s potřebami pro domácnost, např. textilem, železářským zbožím,
koberci, elektrickými spotřebiči a nábytkem.

47.51 Maloobchod s textilem
Z:
- maloobchod s látkami
- maloobchod s pletacími přízemi
- maloobchod se základními potřebami pro zhotovování koberců, tapiserií a výšivek
- maloobchod s textiliemi
- maloobchod s textilní galanterií: jehlami, šicími nitěmi atd.
N:
- maloobchod s oděvy (47.71)

47.52 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
Z:
- maloobchod s železářským zbožím
- maloobchod s nátěrovými hmotami
- maloobchod s plochým sklem
- maloobchod s ostatním stavebním materiálem, např. cihly, dřevem, sanitárním zařízením
- maloobchod s potřebami (materiálem i zařízením) pro kutily
ZT:
- maloobchod se sekačkami na trávu jakýmkoli způsobem ovládanými
- maloobchod se saunami
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47.53 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
Z:
- maloobchod s koberci a předložkami
- maloobchod se závěsy a záclonami
- maloobchod s tapetami a podlahovými krytinami
N:
- maloobchod s podlahovými korkovými deskami (47.52)

47.54 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
N:
- maloobchod se zařízením spotřební elektroniky (47.43)

47.59 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve
specializovaných prodejnách
Z:
- maloobchod s nábytkem pro domácnost
- maloobchod s výrobky pro osvětlení
- maloobchod s potřebami pro domácnost, noži, nádobím a výrobky ze skla, porcelánu a kameniny
- maloobchod s výrobky ze dřeva, korku a proutí
- maloobchod s neelektrickými přístroji pro domácnost
- maloobchod s hudebními nástroji a notami
- maloobchod se zabezpečovacími systémy, jako zamykatelnými zařízeními, sejfy a trezory, ale bez instalace
a údržby
- maloobchod s výrobky a zařízením pro domácnost j. n.
N:
- maloobchod se starožitnostmi (47.79)

47.6 Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných
prodejnách
Tato skupina zahrnuje specializovaný maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci, např. knihami, novinami
a časopisy, hudebními nahrávkami a videozáznamy, sportovním vybavením, hrami a hračkami

47.61 Maloobchod s knihami
Z:
- maloobchod s knihami všeho druhu
N:
- maloobchod s použitými i antikvárními knihami (47.79)

47.62 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
ZT:
- maloobchod s kancelářskými potřebami, pery, tužkami, papírem atd.

47.63 Maloobchod s audio- a videozáznamy
Z:
- maloobchod s hudebními nahrávkami, audiopásky, kompaktními disky a kazetami
- maloobchod s videokazetami a DVD
ZT:
- maloobchod s nenahranými nosiči zvuku a obrazu
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47.64 Maloobchod se sportovním vybavením
Z:
- specializovaný maloobchod se sportovními, kempinkovými a rybářskými potřebami, čluny a jízdními koly

47.65 Maloobchod s hrami a hračkami
Z:
- maloobchod s hračkami z jakéhokoliv materiálu
N:
- maloobchod s konzolemi pro videohry (47.41)
- maloobchod se standardním softwarem, včetně videoher (47.41)

47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
Tato skupina zahrnuje specializovaný maloobchod představující zvláštní sortiment výrobků nezahrnutých v jiných
částech klasifikace, např. oděvy, botami a koženou galanterií, farmaceutickými výrobky a lékařským zbožím,
hodinkami, suvenýry, čisticími prostředky, zbraněmi, květinami, zvířaty pro zájmový chov aj. Rovněž je zde zahrnut
maloobchod s použitým zbožím ve specializovaných prodejnách.

47.71 Maloobchod s oděvy
Z:
- maloobchod s oděvy
- maloobchod s kožešinovým zbožím
- maloobchod s oděvními doplňky, jako rukavicemi, kravatami, deštníky, sponami atd.
N:
- maloobchod s textilem (47.51)

47.72 Maloobchod s obuví a koženými výrobky
Z:
- maloobchod s obuví
- maloobchod s koženými výrobky
- maloobchod s brašnářským zbožím a cestovními doplňky z kůže nebo náhražek kůže
N:
- maloobchod se speciální sportovní obuví, např. lyžařskými botami (47.64)

47.73 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Z:
- maloobchod s léčivy

47.74 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

47.75 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Z:
- maloobchod s voňavkářským zbožím a toaletními výrobky
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47.76 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně

47.77 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Z:
- maloobchod s fotografickými potřebami, optickými výrobky a výrobky jemné mechaniky
- činnost optiků
- maloobchod se suvenýry, rukodělnými výrobky a náboženskými předměty
- činnosti komerčních uměleckých galerií
- maloobchod s topným olejem, plynem v lahvích, uhlím a palivovým dřevem
- maloobchod se zbraněmi a municí
- maloobchod s poštovními známkami a mincemi
- maloobchod se službami komerčních uměleckých galerií
- rámování obrazů
- maloobchod s nepotravinářským zbožím j. n.
47.78.1 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
47.78.2 Maloobchod s pevnými palivy
47.78.3 Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
47.78.4 Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
47.78.9 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.

47.79 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Z:
- maloobchod s použitými knihami
- maloobchod s ostatním použitým zbožím
- maloobchod se starožitnostmi
- činnosti aukčních domů (maloobchod)
N:
- maloobchod s ojetými motorovými vozidly (45.1)
- internetové maloobchodní aukce (47.91) a ostatní maloobchodní aukce mimo prodejny (47.99)
- činnost zastaváren (64.92)

47.8 Maloobchod ve stáncích a na trzích
Tato skupina zahrnuje maloobchod s novým nebo použitým zbožím všeho druhu většinou v mobilních stáncích na
ulicích nebo stabilně v tržnicích

47.81 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
N:
- maloobchod s připravenými potravinami k okamžité spotřebě (občerstvení i v mobilních zařízeních) (56.10)

47.82 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích

47.89 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
Z:
- maloobchod s ostatním zbožím na stáncích a na trzích, jako:
• koberci, koberečky a běhouny
• knihami
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• hrami a hračkami
• domácími spotřebiči a spotřební elektronikou
• hudebními nahrávkami a videozáznamy

47.9 Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Tato skupina zahrnuje maloobchodní činnost zásilkových domů, maloobchod prostřednictvím internetu, podomní
prodej, prodej v automatech atd.

47.91 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
Tato třída zahrnuje maloobchodní činnosti zásilkových domů nebo prostřednictvím internetu. Kupující si vybírá na
základě reklamy, katalogů, informací na webových stránkách, vzorků nebo jiných reklamních prostředků. Objednávka
se provádí poštou, telefonicky nebo přes internet (zpravidla pomocí zvláštního zařízení na některé webové stránce).
Zakoupené produkty mohou být přímo staženy z internetu nebo fyzicky dodány zákazníkovi.
Z:
- maloobchod jakéhokoliv druhu zboží zásilkovou službou
- maloobchod se zbožím všeho druhu prostřednictvím internetu
ZT:
- přímý prodej prostřednictvím televize, rádia a telefonu
- internetové maloobchodní aukce
N:
- maloobchod s motorovými vozidly a s díly a příslušenstvím motorových vozidel prostřednictvím internetu (45.1,
45.3)
- maloobchod s motocykly a s díly a příslušenstvím motocyklů prostřednictvím internetu (45.40)
47.91.1 Maloobchod prostřednictvím internetu
47.91.2 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)

47.99 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Z:
- maloobchod s nejrůznějším zbožím a formami prodeje neuvedenými v předchozích třídách:
• přímý prodej nebo podomní prodej
• prodej v automatech atd.
- přímý prodej paliv (topný olej, palivové dříví atd.), která jsou dodávána zákazníkům - provozovatelům (domů,
závodů atd.)
- maloobchodní aukce mimo prodejní prostory (kromě internetu)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců (mimo prostory prodejen)
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SEKCE H – DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Tato sekce zahrnuje činnosti osobní a nákladní dopravy, pravidelné nebo nepravidelné, po kolejích, potrubím,
po silnici, vodě či vzduchem a související činnosti, jako činnosti terminálů, parkovacích a skladovacích zařízení,
překladišť atd. Do této sekce patří pronajímání dopravních zařízení s řidičem nebo operátorem. Patří sem rovněž
poštovní a kurýrní činnosti.
Tato sekce nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy dopravních zařízení, kromě motorových vozidel (30)
- opravy a údržba dopravních zařízení, kromě motorových vozidel (33.1)
- výstavbu, údržbu a obnovu silnic, kolejových tratí, přístavů, letištních ploch (42)
- údržbu a opravy motorových vozidel, kromě motocyklů (45.20)
- pronájem dopravních zařízení bez řidiče nebo operátora (77.1 a 77.3)

49 Pozemní a potrubní doprava
Tento oddíl zahrnuje dopravu osob a nákladů po silnících a kolejích a nákladní dopravu potrubím.

49.1 Železniční osobní doprava meziměstská
49.10 Železniční osobní doprava meziměstská
Z:
- doprava osob železničními vozy s lokomotivami (vlakovými soupravami) na hlavních tratích rozsáhlé oblasti
- osobní dopravu meziměstskou železnicí
- provoz lůžkových a jídelních vozů jako integrální součásti provozu železničních společností
N:
- osobní doprava městských a příměstských dopravních systémů (49.31)
- činnosti terminálů (odbavovací zařízení, nádraží) pro cestující (52.21)
- činnosti spojené s železniční infrastrukturou, jako seřazování a posunování ( 52.21)
- provoz lůžkových a jídelních vozů provozovaných samostatnými podniky (55.90 a 56.10)

49.2 Železniční nákladní doprava
49.20 Železniční nákladní doprava
Z:
- doprava nákladů po hlavních železničních tratích i tratích vedlejších
N:
- skladování a úschova (52.10)
- činnosti nákladních terminálů (52.21)
- činnosti spojené s železniční infrastrukturou, jako seřazování a posunování (52.21)
- manipulace s nákladem (52.24)

49.3 Ostatní pozemní osobní doprava
Tato skupina zahrnuje pozemní osobní dopravu, jinou než železniční. Je zde však zahrnuta doprava po kolejích jako
součást městských nebo příměstských dopravních systémů
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49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Z:
- pozemní dopravu osob městskými nebo příměstskými dopravními systémy. Ty mohou zahrnovat různé druhy
pozemní dopravy, autobusy, tramvaje, trolejbusy, podzemní a nadzemní dráhy atd. Doprava je provozována po
pevně stanovených trasách, pravidelně, podle pevného jízdního řádu, přičemž cestující mohou nastupovat
a vystupovat na stálých zastávkách.
ZT:
- linky mezi městem a letištěm nebo nádražím
- provoz kolejových a visutých lanových drah atd., pokud jsou součástí městského a příměstského dopravního
systému.
N:
- dopravu osob v meziměstské železniční dopravě (49.10)

49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
ZT:
- ostatní pronájem osobních vozů s řidičem

49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Z:
- ostatní silniční dopravu osob:
• linkovou autobusovou dopravu - dálkovou
• charterovou, zájezdovou a příležitostnou autobusovou dopravu
• kyvadlovou dopravu na letiště nebo nádraží
- provoz lanovek, pozemních lanovek, lyžařských a lanových výtahů, pokud nejsou součástí městského či
příměstského dopravního systému
ZT:
- provoz školních autobusů a autobusů pro přepravu zaměstnanců
- pronájem autobusů s řidičem
- osobní dopravu vozidly, která jsou tažena lidmi nebo zvířaty
N:
- přepravu sanitkami (86.90)
49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
49.39.2 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
49.39.3 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49.39.9 Jiná pozemní osobní doprava j. n.

49.4 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
Tato skupina zahrnuje všechny činnosti pozemní nákladní dopravy kromě dopravy po železnici.

49.41 Silniční nákladní doprava
Z:
- veškeré činnosti silniční nákladní dopravy:
• přepravu vytěženého dřeva
• přepravu zboží
• dopravu chladicími vozy
• těžkou nákladní dopravu
• přepravu ve velkém, včetně cisternových vozů i pro sběr mléka zemědělců
• přepravu automobilů
• přepravu odpadů a odpadních materiálů bez jeho sběru či likvidace
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ZT:
- pronájem nákladních automobilů s řidičem
- nákladní dopravu vozidly, která jsou tažena lidmi nebo zvířaty
N:
- přepravu klád v lese jako součásti těžebních prací (02.40)
- rozvoz vody nákladními automobily (36.00)
- provoz zařízení terminálů pro manipulaci s nákladem (52.21)
- bednění a balení pro dopravu (52.29)
- poštovní a kurýrní činnosti (53.10 a 53.20)
- přepravu odpadů jako integrální části činností spojených se sběrem odpadů (38.11 a 38.12)

49.42 Stěhovací služby
Z:
- Stěhovací služby pro firmy a domácnosti poskytované silniční dopravou

49.5 Potrubní doprava
49.50 Potrubní doprava
Z:
- přepravu plynů, kapalin, vody, odpadních kalů a jiných komodit dálkovým potrubím
ZT:
- provoz čerpacích stanic
N:
- distribuci zemního plynu nebo svítiplynu, páry nebo vody (včetně rozvozu vody nákladními automobily (35.22,
35.30, 36.00)
- přepravu kapalin nákladními automobily (49.41)
49.50.1 Potrubní doprava ropovodem
49.50.2 Potrubní doprava plynovodem
49.50.9 Potrubní doprava ostatní
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50 Vodní doprava
Tento oddíl zahrnuje dopravu osob i nákladů po vodě, pravidelnou i nepravidelnou dopravu. Zahrnuje také vlečení
a tlačení lodí, plavbu lodí pro potřeby exkurzí, pro zábavu a poznávání, dopravu trajekty a vodními taxi atd. Ačkoli
poloha je určitým kriteriem pro zařazení do námořní nebo vnitrozemské vodní dopravy, tím rozhodujícím faktorem je
druh použitého plavidla. Doprava námořními plavidly je začleněna do skupin 50.1 a 50.2, doprava jinými plavidly je
klasifikována ve skupinách 50.3 a 50.4.
Tento oddíl nezahrnuje provoz restaurací a barů na palubě lodí, pokud jsou provozovány samostatnými firmami
(56.10 a 56.30)

50.1 Námořní a pobřežní osobní doprava
Tato skupina zahrnuje dopravu cestujících plavidly, která byla konstruována pro plavbu na moři nebo v pobřežních
vodách. Zahrnuje také osobní dopravu na velkých jezerech atd., pokud se používají podobná plavidla.

50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava
Z:
- dopravu osob v mořských a pobřežních vodách pravidelnou dopravou nebo příležitostně:
• provozování lodí pro exkurze, zábavu, poznávání
• provozování trajektů, vodních taxi atd.
ZT:
- pronájem výletních lodí s posádkou pro námořní a pobřežní plavbu (např. plavba s rybařením)
N:
- provozování restaurací a barů na palubě lodí, pokud patří samostatné firmě (56.10 a 56.30)
- pronájem výletních lodí a jachet bez posádky (77.21)
- pronájem komerčních lodí a člunů bez posádky (77.34)
- provoz „plovoucích kasin“ (92.00)

50.2 Námořní a pobřežní nákladní doprava
Tato skupina zahrnuje dopravu nákladů plavidly, která byla konstruována pro plavbu na moři nebo v pobřežních
vodách. Zahrnuje rovněž nákladní dopravu na velkých jezerech atd., pokud se používají podobná plavidla.

50.20 Námořní a pobřežní nákladní doprava
Z:
- dopravu nákladu po moři a v pobřežních vodách, pravidelnou nebo nepravidelnou:
- dopravu vlečením a tlačením remorkéry, dopravu ropných plošin atd.
ZT:
- pronájem lodí s posádkou pro námořní a pobřežní nákladní dopravu
N:
- skladování nákladu(52.10)
- provoz přístavu a ostatní pomocné činnosti, jako činnosti v docích, lodivodství, překládání zboží pomocí námořních
člunů, záchrana lodí (52.22)
- manipulace s nákladem (52.24)
- pronájem komerčních lodí a člunů bez posádky (77.34)

50.3 Vnitrozemská vodní osobní doprava
Tato skupina zahrnuje dopravu cestujících ve vnitrozemských vodách plavidly, která nejsou určena pro plavbu na
moři.
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50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava
Z:
- osobní dopravu po řekách, kanálech, jezerech a jiných vnitrozemských vodních cestách včetně vnitrozemských
přístavů a přístavišť
ZT:
- pronájem výletních lodí s posádkou pro vnitrozemskou vodní dopravu
N:
- pronájem výletních lodí a jachet bez posádky (77.21)

50.4 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
Tato skupina zahrnuje dopravu nákladu ve vnitrozemských vodách plavidly, která nejsou vhodná pro námořní
dopravu.

50.40 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
Z:
- dopravu nákladů po řekách, kanálech, jezerech a jiných vnitrozemských vodních cestách, včetně uvnitř přístavů
ZT:
- pronájem lodí bez posádky pro vnitrozemskou vodní nákladní dopravu
N:
- manipulaci s nákladem (52.24)
- pronájem komerčních lodí a člunů bez posádky (77.34)
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51 Letecká doprava
Tento oddíl zahrnuje dopravu osob nebo nákladů letecky nebo dopravu kosmickým prostorem.
Tento oddíl nezahrnuje:
- postřik proti škůdcům (letecký) (01.61)
- opravy letadel nebo leteckých motorů (33.16)
- provoz letišť (52.23)
- leteckou reklamu (nápisy na obloze) (73.11)
- letecké snímkování (74.20)

51.1 Letecká osobní doprava
51.10 Letecká osobní doprava
Z:
- dopravu osob letecky na pravidelných linkách podle pevných letových řádů
- charterové lety v osobní dopravě
- vyhlídkové lety
ZT:
- pronájem prostředků letecké dopravy s operátorem pro přepravu cestujících
- všeobecné letecké činnosti, jako:
• přeprava cestujících zajišťovaná aerokluby z důvodu instruktáže nebo zábavy
N:
- pronájem prostředků letecké dopravy bez operátora (77.35)
51.10.1 Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.2 Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.3 Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.4 Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.9 Ostatní letecká osobní doprava

51.2 Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
51.21 Letecká nákladní doprava
Z:
- dopravu nákladů letecky, pravidelnými linkami podle pevných letových řádů
- dopravu nákladů letecky, nepravidelně
ZT:
- pronájem leteckých dopravních prostředků s operátorem za účelem přepravy nákladů

51.22 Kosmická doprava
Z:
- vypouštění satelitů a kosmických dopravních prostředků
- kosmickou dopravu nákladů i osob
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52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Tento oddíl zahrnuje skladování a pomocné činnosti pro dopravu, jako je provozování dopravní infrastruktury
(např. letišť, přístavů, tunelů, mostů atd.), činnosti dopravních agentur a manipulaci s nákladem.

52.1 Skladování
52.10 Skladování
Z:
- provozování skladových zařízení pro všechny druhy zboží:
• provoz obilných sil, všeobecných obchodních skladišť, chlazených skladů, skladovacích nádrží atd.
ZT:
- skladování zboží v zónách zahraničního obchodu
- zmrazování ve zmrazovacím tunelu
N:
- parkovací zařízení pro motorová vozidla (52.21)
- provozování vlastních skladovacích zařízení (68.20)
- pronájem volného prostoru (68.20)

52.2 Vedlejší činnosti v dopravě
Tato skupina zahrnuje činnosti podporující přepravu osob nebo nákladů, jako je provozování částí dopravní
infrastruktury nebo činnosti spojené s manipulací s nákladem bezprostředně před nebo po přepravě mezi
jednotlivými dopravními úseky. Rovněž zahrnuje provoz a údržbu všech dopravních zařízení.

52.21 Činnosti související s pozemní dopravou
Z:
- činnosti spojené s pozemní dopravou osob, zvířat a nákladů:
• provoz terminálových zařízení jako jsou železniční stanice, autobusová nádraží, překladiště zboží
• provoz železniční infrastruktury
• provoz silnic, mostů, tunelů, parkovišť aut a garáží, parkovišť jízdních kol a zimních parkovišť pro obytné vozy
- seřazování a posunování
- odtahová a silniční služba
ZT:
- zkapalňování plynu pro dopravní účely
N:
- manipulaci s nákladem (52.24)

52.22 Činnosti související s vodní dopravou
Z:
- činnosti spojené s vodní dopravou osob, zvířat a nákladů:
• provoz terminálových zařízení, jako jsou přístavy a mola
• provoz zdymadel atd.
• navigace, služba lodivoda a činnosti kotvení
• překlad zboží námořními čluny, záchrana plavidel
• činnost majáků
N:
- manipulaci s nákladem (52.24)
- provozování malých přístavišť (93.29)
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52.23 Činnosti související s leteckou dopravou
Z:
- činnosti spojené s leteckou dopravou osob, zvířat a nákladů:
• provoz terminálových zařízení, jako jsou letištní terminály atd.
• činnosti letiště a řízení leteckého provozu
• pozemní služby na letištích atd.
ZT:
- hasičské a protipožární služby na letištích
N:
- manipulaci s nákladem (52.24)
- provoz leteckých škol (85.32, 85.53)

52.24 Manipulace s nákladem
Z:
- nakládání a vykládání zboží nebo zavazadel cestujících bez ohledu na druh dopravy
- vykládání, nakládání zboží do lodí
- nakládání a vykládání nákladních železničních vagonů
N:
- provoz terminálových zařízení (52.21, 52.22 a 52.23)

52.29 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Z:
- zasilatelství
- zajišťování a organizování dopravních operací po železnici, silnici, moři nebo letecky
- organizování hromadných nebo jednotlivých zásilek (včetně vyzvedávání, dodávání a shromažďování zásilek)
- vystavování a obstarávání přepravních dokumentů a nákladních listů
- aktivity celních agentů
- činnosti zasilatelů nákladů námořní dopravy a letecké nákladní dopravy
- zprostředkování prostoru na lodích a v letadlech za provizi
- manipulace se zbožím z důvodu ochrany zboží během cesty, např. dočasné obednění, přebalování, odebírání
vzorků, vážení zboží
N:
- kurýrní činnosti (53.20)
- poskytování pojištění automobilů, lodí, letadel a dopravy (65.12)
- činnosti cestovních agentur (79.11)
- činnosti cestovních kanceláří (79.12)
- činnosti související s pomocí turistům (79.90)
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53 Poštovní a kurýrní činnosti
Tento oddíl zahrnuje poštovní a kurýrní činnosti, jako je vyzvedávání, doprava a doručování listovní a balíkové pošty
v různých režimech. Zahrnuje rovněž místní doručování a donáškovou činnost.

53.1 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
53.10 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
Tato třída zahrnuje činnosti poštovních služeb fungujících na základě poštovní licence udělené jednomu nebo více
poskytovatelům univerzálních poštovních služeb. K tomu patří používání infrastruktury služeb včetně
maloobchodních míst, zařízení na třídění a zpracovávání, stejně jako trasy pro odesílání a doručování pošty.
Doručování může zahrnovat listovní poštu, tj. dopisy, pohlednice, tiskoviny (noviny, periodika, reklamní letáky atd.),
balíčky, zboží nebo dokumenty. Rovněž sem spadají ostatní služby potřebné pro podporu univerzální poštovní
služby.
Z:
- přijímání, třídění, přepravu a doručování (tuzemské nebo mezinárodní) listovní pošty, poštovních balíků a balíčků
na základě poskytnuté poštovní licence; přepravu lze provádět různým způsobem a to jak vlastní (soukromou)
dopravou, tak dopravou veřejnou.
- sběr listovní a balíkové pošty z veřejných poštovních schránek nebo poštovních úřadů
N:
- postžiro, činnosti s poštovním spořením a poštovními poukázkami (64.19)

53.2 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
53.20 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Z:
- přijímání, třídění, přepravu a doručování (tuzemské nebo mezinárodní) listovní pošty, poštovních balíků a balíčků
firmami fungujícími mimo rámec poštovní licence; přepravu lze provádět různým způsobem a to jak vlastní
(soukromou) dopravou, tak dopravou veřejnou.
ZT:
- dodávací služby až do domu
N:
- přepravu nákladů (dle druhu dopravy: 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21 a 51.22)
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SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
Tato sekce zahrnuje krátkodobé ubytování hostů a poskytováni kompletního stravování určeného k okamžité
spotřebě. Rozsah a druh doplňkových služeb poskytovaných v rámci této sekce se může velmi měnit.
Tato sekce nezahrnuje dlouhodobé ubytování, které je klasifikováno v rámci činností v oblasti nemovitostí (sekce L).
Také nezahrnuje přípravu jídel a nápojů, které nejsou určeny k okamžité konzumaci nebo se prodávají přes nezávislé
distribuční kanály, tj. prostřednictvím velkoobchodu nebo maloobchodu. Příprava těchto jídel patří do výroby
(sekce C) .

55 Ubytování
Tento oddíl zahrnuje poskytování krátkodobého ubytování hostů. Patří sem rovněž delší, ale časově omezené
ubytování studentů, pracujících a podobných jednotlivců. Některé jednotky mohou poskytovat pouze ubytování,
zatímco jiné nabízejí ubytování v kombinaci se stravováním nebo rekreačního vybavením nebo obojím.
Tento oddíl nezahrnuje činnosti dlouhodobého ubytování v zařízeních, jako jsou byty, typicky pronajímané na měsíc
nebo rok – klasifikováno v Činnostech v oblasti nemovitostí (sekce L)

55.1 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Tato třída zahrnuje poskytování ubytování hostů v řádu dní nebo týdnů, hlavně pro krátkodobé pobyty návštěvníků.
Ubytování je poskytováno v zařízených pokojích pro hosty a apartmánech s každodenním úklidem a stlaním postelí.
Patří sem poskytování dodatečných služeb: jídla a nápojů, parkování, praní, plaveckých bazénů, tělocvičen,
rekreačního, společenského a konferenčního vybavení.
Tato třída zahrnuje poskytování ubytování:
- hotely
- rekreačními hotely
- hotely s apartmány
- motely
N:
- poskytování domů a zařízených či nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání, typicky
pronajímaných na měsíc nebo rok (oddíl 68)
55.10.1 Hotely
55.10.2 Motely, botely
55.10.9 Ostatní podobná ubytovací zařízení

55.2 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Tato třída zahrnuje poskytování ubytování, většinou na dny nebo týdny, hlavně krátkodobé pobyty návštěvníků, které
se skládají se samostatného prostoru pod uzavřením, zahrnujícího kompletně zařízené pokoje pro pobyt, jídlo
i spaní, se zařízením pro vaření nebo kompletně vybavenými kuchyněmi. Mohou mít formu apartmánů nebo bytů,
v malých volně stojících vícepatrových budovách nebo skupinách budov, nebo jednopatrových bungalovů, chat,
chatek a srubů. Jsou poskytovány minimální doplňkové služby, pokud vůbec nějaké.
Tato třída zahrnuje ubytování:
- v dětských a ostatních prázdninových táborech
- v bytech a bungalovech pro hosty
- v chatách a srubech bez úklidových služeb
- v mládežnických hostelech a horských chatách
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N:
- krátkodobé ubytování s obsluhou, s každodenním úklidem, stlaním postelí a poskytováním jídel a nápojů (55.10)
- poskytování domů a zařízených či nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání, typicky
pronajímané na měsíc nebo rok (oddíl 68)

55.3 Kempy a tábořiště
55.30 Kempy a tábořiště
Z:
- poskytování ubytování v kempech, kempech pro přívěsy, rekreačních kempech a táborech rybaření a lovu pro
krátkodobý pobyt návštěvníků
- poskytování prostoru a zařízení pro rekreační vozidla
ZT:
- ubytování v ochranných úkrytech nebo v jednoduchých táborových zařízeních pro umístění stanů nebo spacích
pytlů
N:
- horské chaty, sruby a hostely (55.20)

55.9 Ostatní ubytování
55.90 Ostatní ubytování
Tato třída zahrnuje poskytování delšího, časově omezeného ubytování v samostatných nebo společných pokojích
nebo v ubytovnách pro studenty, migrující (sezónní) pracovníky a jiné osoby.
Z:
- studentské koleje
- školní noclehárny
- ubytovny pro pracující
- penziony a internáty
- železniční lůžkové vozy
55.90.1 Ubytování v zařízených pronájmech
55.90.2 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
55.90.9 Ostatní ubytování j. n.
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56 Stravování a pohostinství
Tento oddíl zahrnuje činnosti spojené s kompletním stravováním včetně nápojů, s obsluhou, k okamžité spotřebě,
ať už v tradičních restauracích, samoobslužných restauracích nebo restauracích, které prodávají jídla „přes ulici“,
nezávisle na tom, zda jsou stálé nebo občasné, s možností posezení či nikoli. Rozhodující je skutečnost, že jsou
nabízena jídla k okamžité spotřebě, bez ohledu druhu zařízení, které je poskytuje. Nespadá sem výroba jídel, která
se nehodí k okamžité konzumaci, nebo potravin, které nejsou považovány za jídlo (oddíl 10 – Výroba potravinářských
výrobků a oddíl 11 – Výroba nápojů). Dále sem nepatří prodej jídla, které není vlastní výroby, nebo jídel, která nejsou
určena k okamžité konzumaci (sekce G – Velkoobchod a maloobchod).

56.1 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.10 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Tato třída zahrnuje poskytování stravování zákazníkům, kteří sedí a jsou obsluhování nebo se obsluhují sami podle
nabídky, jídla připravená na základě objednávky předem, s možností odnášení nebo jejich dodáním. Rovněž
zahrnuje přípravu a podávání jídel k okamžité spotřebě z vozidel nebo nemotorizovaných vozů.
Z:
- činnosti restaurací
- činnosti bufetů
- činnosti restaurací s rychlým občerstvením
- činnosti míst příležitostného občerstvení
- činnosti zmrzlinářů
- činnosti vozů s občerstvením
- činnosti stánků s občerstvením na trzích
ZT:
- restaurační a podobné činnosti v dopravních prostředcích, jestliže jsou provozovány samostatnými firmami , nikoli
provozovateli dopravy
N:
- maloobchodní prodej potravin v prodejních automatech (47.99)
- koncesované restaurační podniky (56.29)

56.2 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
Tato skupina zahrnuje cateringové činnosti pro jednotlivé akce nebo určité období a koncesované restaurační
činnosti, např. ve sportovních nebo podobných zařízeních.

56.21 Poskytování cateringových služeb
Tato třída zahrnuje stravovací služby založené na smluvní bázi, podle specifikace zákazníka, v konkrétním místě pro
určitou příležitost.
N:
- výrobu netrvanlivých potravin, které jsou určeny pro maloobchod (10.89)
- maloobchod s netrvanlivými potravinami (oddíl 47)

56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb
Tato třída zahrnuje „průmyslový catering“, tj. poskytování smluvně dohodnutých stravovacích služeb v konkrétní
době. Také zahrnuje stravovací služby uskutečňované na základě koncese ve sportovních a podobných zařízeních.
Jídla jsou obvykle připravována v centrále.
Z:
- činnosti dodavatelských stravovacích služeb (např. dopravním společnostem)
- stravovací služby uskutečňované na základě koncese ve sportovních a podobných zařízeních
- provoz kantýn nebo bufetů (např. v továrnách, úřadech, nemocnicích a školách) na základě koncese
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N:
- výrobu netrvanlivých potravin, které jsou určeny pro maloobchod (10.89)
- maloobchod s netrvanlivými potravinami (oddíl 47)
56.29.1 Stravování v závodních kuchyních
56.29.2 Stravování ve školních zařízeních, menzách
56.29.9 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.

56.3 Pohostinství
56.30 Pohostinství
Tato třída zahrnuje přípravu a podávání nápojů k okamžité spotřebě na místě.
Z:
- činnosti barů
- činnosti hospod
- činnosti nápojových barů
- činnosti diskoték (s převahou podávaných nápojů)
- činnosti pivnic
- činnosti kaváren
- činnosti ovocných barů
- činnosti mobilního prodeje nápojů
N:
- další prodej balených / hotových nápojů (47)
- maloobchodní prodej nápojů v prodejních automatech (47.99)
- provoz diskoték a tanečních sálů bez podávání nápojů (93.29)
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SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
Tato sekce zahrnuje výrobu a distribuci informačních a kulturních produktů, poskytování prostředků pro distribuci
těchto produktů a pro zprostředkování přenosu dat či komunikaci, činnosti v oblasti informačních technologií,
zpracování dat a jiné informační činnosti.
Do této sekce spadají: vydavatelská činnost včetně vydávání softwaru (oddíl 58); výroba filmů a zvukových nahrávek
a související činnosti (oddíl 59); výroba a vysílání televizních a rozhlasových programů (oddíl 60); telekomunikace
(oddíl 61); činnosti v oblasti informačních technologií (oddíl 62) a ostatní informační činnosti (oddíl 63).
Vydavatelská činnost zahrnuje také získávání vlastnických práv k publikovaným obsahům (informačním produktům).
Patří sem též poskytování těchto obsahů veřejnosti tak, že se různým způsobem (vlastními prostředky
či dodavatelsky) zajišťuje jejich rozmnožování a distribuce. Tato sekce zahrnuje všechny možné formy vydavatelské
činnosti (v tištěné, elektronické nebo audiovizuální podobně, na internetu, ve formě multimediálních produktů jako
např. referenčních děl na CD-ROM atd.).
Činnosti související s výrobou a distribucí televizních programů jsou klasifikovány v oddílech 59, 60 a 61, a to
v závislosti na fázi tohoto procesu. Jednotlivé složky jako filmy, televizní seriály atd. spadají do oddílu 59, zatímco
výroba kompletních programů televizních kanálů, ať se již skládají ze složek podle oddílu 59 nebo z jiných součástí
(např. živého zpravodajství), patří do oddílu 60. Oddíl 60 rovněž zahrnuje vysílání programů jejich výrobcem.
Distribuce celých (tj. obsahově nezměněných) televizních programů třetími osobami patří do oddílu 61 a může být
zajištěna vysílacími, satelitními nebo kabelovými systémy.

58 Vydavatelské činnosti
Tento oddíl zahrnuje vydávání knih, brožur, letáků a podobných tiskařských výrobků, slovníků a encyklopedií, atlasů,
map a jiných kartografických výrobků, novin a časopisů, adresářů a jiných seznamů a vydávání softwaru.
Do tohoto oddílu nepatří vydávání filmů (na páscích, videokazetách, DVD a podobných nosičích) a výrobu originálů
zvukových nahrávek (oddíl 59). Oddíl dále nezahrnuje tisk (18.11, 18.12) a rozmnožování nahraných nosičů zvuku,
obrazu či dat (18.20).

58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Tato skupina zahrnuje vydávání knih, novin a časopisů, adresářů a jiných seznamů a jiných děl jako fotografií, rytin,
pohlednic, jízdních řádů, formulářů, plakátů a reprodukcí uměleckých děl. Díla se vyznačují tím, že jejich vytvoření
vyžaduje tvůrčí práci a že jsou většinou chráněna autorským právem.

58.11 Vydávání knih
Tato třída zahrnuje vydávání knih ve formě tištěné, elektronické (CD, e-knihy atd.), zvukové nebo na internetu.
Z:
- vydávání knih, brožur, letáků a podobných tiskařských výrobků, vč. slovníků a encyklopedií
- vydávání atlasů, map a jiných kartografických výrobků
- vydávání audio knih
- vydávání encyklopedií atd. na CD-ROM
N:
- výrobu globusů (32.99)
- vydávání propagačního materiálu (58.19)
- vydávání hudby a notového materiálu (59.20)
- činnosti nezávislých autorů (90.03)

58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů
Tato třída zahrnuje zveřejňování seznamů s fakty/informacemi (databází), jejichž struktura, nikoli však jejich obsah, je
chráněna. Tyto seznamy mohou být zveřejňovány v tištěné nebo elektronické formě.
Z:
- zveřejňování adresářů
- vydávání telefonních seznamů
- vydávání ostatních seznamů a přehledů jako např. sbírek precedenčního práva, kompendií léčiv atd.
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58.13 Vydávání novin
Tato třída zahrnuje vydávání novin (vč. reklamních), které jsou vydávány nejméně čtyřikrát týdně. Tyto mohou být
zveřejňovány v tištěné nebo v elektronické formě (vč. internetu).
N:
- činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur (63.91)

58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
Tato třída zahrnuje vydávání časopisů a jiných periodických publikací, které vycházejí méně než čtyřikrát týdně. Tyto
mohou být zveřejňovány v tištěné nebo v elektronické formě (vč. internetu). Spadá sem rovněž vydávání
rozhlasových a televizních programů.

58.19 Ostatní vydavatelské činnosti
Z:
- vydávání (vč. on-line):
• katalogů
• fotografií, rytin a pohlednic
• blahopřání
• formulářů
• plakátů, reprodukci uměleckých děl
• propagačního materiálu
• ostatních tiskařských výrobků
- on-line zveřejňování statistik a jiných informací
N:
- vydávání reklamních novin (58.13)
- on-line poskytování softwaru (hosting aplikací a poskytování servisu k aplikacím) (63.11)

58.2 Vydávání softwaru
58.21 Vydávání počítačových her
Z:
- vydávání počítačových her pro všechny platformy

58.29 Ostatní vydávání softwaru
Z:
- vydávání standardního softwaru (nikoli na zakázku) včetně překládání a přizpůsobování takovéhoto softwaru
určitému trhu na vlastní účet:
• operační systémy
• podnikové a jiné aplikace
N:
- rozmnožování softwaru (18.20)
- maloobchod s nezakázkovým softwarem (47.41)
- výrobu softwaru bez vydávání (vč. překládání nebo přizpůsobování standardního softwaru určitému trhu) na
základě smlouvy nebo dohody (62.01)
- on-line poskytování softwaru (hosting aplikací a poskytování servisu k aplikacím) (63.11)
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59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů,
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Tento oddíl zahrnuje výrobu hraných a jiných filmů, ať již na páscích, videokazetách nebo discích, pro přímé
promítání v biografech nebo pro televizní vysílání; vedlejší činnosti jako filmovou montáž, filmový střih, dabing atd.;
poskytování filmů jiným průmyslovým odvětvím; promítání filmů. Patří sem rovněž nákup a prodej filmových práv.
Tento oddíl zahrnuje také činnosti zvukových studií, to znamená výrobu originálních (masterových) zvukových
záznamů, jejich zveřejňování, propagaci a distribuci, vydávání hudby a činnosti související se zaznamenáváním
zvuku ve studiích či kdekoliv jinde.

59.1 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
Tato skupina zahrnuje výrobu hraných a jiných filmů, ať již na páscích, videokazetách, DVD či jiných médiích
(vč. digitální distribuce), pro přímé promítání v biografech nebo pro televizní vysílání; vedlejší činnosti jako filmovou
montáž, filmový střih, dabing atd.; poskytování filmů jiným průmyslovým odvětvím; promítání filmů. Patří sem rovněž
nákup a prodej filmových práv.

59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
Z:
- produkci filmů, videozáznamů, televizních programů (televizních seriálů, dokumentárních filmů atd.) a televizní
reklamy
N:
- rozmnožování zvukových a filmových nahrávek (kromě rozmnožování kinofilmů za účelem jejich zapůjčení
biografům) na audio a videokazetách, na CD a DVD, z originálních (masterových) záznamů (18.20)
- velkoobchod s nahranými videokazetami, CD a DVD (46.43)
- velkoobchod s nenahranými videokazetami a prázdnými zapisovatelnými CD (46.52)
- maloobchod s videokazetami, CD a DVD (47.63)
- postprodukční činnosti (59.12)
- nahrávání zvukových záznamů a nahrávání audio knih na pásek (59.20)
- televizní vysílání (60.2)
- výrobu kompletních programů televizních kanálů (60.2)
- vyvolávání filmů s výjimkou pro filmový průmysl (74.20)
- zprostředkovatelské agentury pro herce a umělce (74.90)
- půjčování videokazet a DVD veřejnosti (77.22)
- titulkování v reálném čase (simultánní) živých televizních vystoupení, zasedání, konferencí atd. (82.99)
- činnosti samostatně výdělečně činných herců, kreslířů, režisérů, scénických výtvarníků a techniků (90.0)

59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
Tato třída zahrnuje činnosti postprodukce jako montáž, přehrávání filmu na pásek, opatření filmu úvodními
a závěrečnými titulky, titulkování, počítačovou grafiku, animace a speciální efekty, vyvolávání a zpracovávání filmů,
stejně jako činnosti filmových laboratoří a speciálních studií pro animované filmy.
N:
- rozmnožování zvukových a filmových nahrávek (kromě rozmnožování kinofilmů za účelem jejich zapůjčení
biografům), na audio a videokazetách, na CD a DVD, z originálních (masterových) záznamů (18.20)
- velkoobchod s nahranými videokazetami, CD a DVD (46.43)
- velkoobchod s nenahranými videokazetami a prázdnými zapisovatelnými CD (46.52)
- maloobchod s videokazetami, CD a DVD (47.63)
- vyvolávání filmů s výjimkou pro filmový průmysl (74.20)
- půjčování videokazet a DVD veřejnosti (77.22)
- činnosti samostatně výdělečně činných herců, kreslířů, režisérů, scénických výtvarníků a techniků (90.0)

59.13 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
Z:
- distribuci filmů a podobných produktů (na páscích, videokazetách, DVD atd.) biografům, televizním sítím a stanicím
a vystavovatelům.
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ZT:
- získávání práv k šíření filmů (na páscích, videokazetách, DVD atd.)
N:
- rozmnožování zvukových a filmových nahrávek na audio a videokazetách, na CD a DVD, z originálních
(masterových) záznamů (18.20)
- velkoobchod s nahranými videokazetami a DVD (46.43)
- maloobchod s nahranými videokazetami a DVD (47.63)

59.14 Promítání filmů
Z:
- promítání filmů a videozáznamů v biografech, ostatních promítacích sálech nebo venku
- činnosti filmových klubů

59.2 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Tato třída zahrnuje výrobu originálních (masterových) zvukových záznamů (na páscích, CD apod.), jejich
zveřejňování, propagaci a distribuci velkoobchodům, maloobchodům nebo přímo zákazníkům. Tyto činnosti může
vykonávat stejná jednotka, která pořídila originální (masterové) záznamy. Jestliže tomu tak není, musí si jednotka
vykonávající tyto činnosti opatřit práva k rozmnožování a šíření originálních (masterových) záznamů.
Tato třída dále zahrnuje pořizování zvukových záznamů v nahrávacích studiích i mimo ně, vč. nahrávek pořadů
pro rozhlasové vysílání.
Do této třídy také patří vydávání hudby, to znamená získávání a registrace práv k hudebním skladbám, propagace,
udělování povolení k užívání těchto skladeb a jejich využívání v nahrávkách, v rozhlase a v televizi, v kinofilmech,
při živých vystoupeních, v tištěných a ostatních médiích. Jednotky provádějící tyto činnosti mohou být buď přímo
vlastníky práv nebo jejich správci z pověření samotného vlastníka. Spadá sem též vydávání hudby a notového
materiálu.
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60 Tvorba programů a vysílání
Tento oddíl zahrnuje vytváření obsahů a nabývání práv k jejich šíření a následně vlastní vysílání těchto obsahů, např.
rozhlasových, televizních a datových programů z oblasti zábavy, zpravodajství, diskusních pořadů atd. Patří sem
také přenos dat, která jsou typicky součástí rozhlasového nebo televizního vysílání. Přenos lze provádět
nejrůznějšími technologiemi: vzduchem, přes satelit, kabelovou sítí nebo prostřednictvím internetu. Tento oddíl
zahrnuje také tvorbu programů zaměřených na určitou omezenou skupinu posluchačů či diváků, určitou oblast zájmu
(např. zprávy, sport, vzdělávání, vysílání pro mládež) na základě předplatného nebo za poplatek, které jsou následně
veřejně vysílány třetími osobami.
Tento oddíl nezahrnuje přenos kabelových a jiných předplatitelských programů (oddíl 61).

60.1 Rozhlasové vysílání
60.10 Rozhlasové vysílání
Z:
- vysílání zvukových signálů prostřednictvím rozhlasových vysílacích studií a zařízení pro přenos poslechových
programů pro veřejnost, členy nebo předplatitele.
ZT:
- činnosti rozhlasových sítí, to znamená sestavování a přenos (vzduchem, přes satelit nebo kabelovou sítí)
poslechových programů pro členy nebo předplatitele
- rozhlasové vysílání přes internet (internetové rozhlasové stanice)
- přenos dat, která jsou součástí rozhlasového vysílání
N:
- nahrávání pořadů pro rozhlasové vysílání (59.20)

60.2 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
Tato třída zahrnuje výrobu kompletních programů televizních kanálů z nakoupených programových složek (hraných
a dokumentárních filmů apod.), ze samostatně vyprodukovaných programových složek (lokálního zpravodajství,
živých reportáží apod.) nebo kombinací obou těchto složek.
Takovýto kompletní televizní program může přenášet sama výrobní jednotka nebo může být vyroben pro přenos třetí
osobou (poskytovatelem kabelové či satelitní televize apod.)
Kompletní televizní programy mohou být jak všeobecné povahy, tak mohou být zaměřeny na určitou omezenou
skupinu diváků, určitou oblast zájmu (např. zprávy, sport, vzdělávání, vysílání pro mládež). Tato třída zahrnuje jak
programy, které jsou uživatelům dostupné zcela zdarma, tak také programy, které jsou k dispozici pouze v rámci
placených služeb. Patří sem také činnosti kanálů poskytujících klientům filmy na přání.
Tato třída také zahrnuje přenos dat, která jsou součástí televizního vysílání.
N:
- výrobu jednotlivých programových složek (tj. hraných a dokumentárních filmů, diskusních pořadů, reklamních spotů
atd.) bez jejich přenášení (59.11)
- sestavování a šíření souborů jednotlivých televizních kanálů bez výroby programů (oddíl 61)
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61 Telekomunikační činnosti
Tento oddíl zahrnuje činnosti související s poskytováním telekomunikačních služeb, to znamená přenos hlasu, dat,
textu, zvuku a obrazu. Přenosová zařízení vykonávající tyto činnosti mohou být založena na jedné nebo
na kombinaci několika technologií. Pro činnosti uvedené v tomto oddíle společně platí, že sice obsahy přenášejí,
ale žádné nevytvářejí. Členění tohoto oddílu se řídí podle druhu provozované infrastruktury.
V případě přenášení televizních signálů se může jednat o sdružování kompletních televizních programů (jejichž
výroba patří do oddílu 60) do programových balíků za účelem jejich společné distribuce.

61.1 Činnost související s pevnou telekomunikační sítí
61.10 Činnost související s pevnou telekomunikační sítí
Z:
- provoz a údržbu zařízení pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu pomocí pevné telekomunikační sítě
a poskytování přístupu k takovýmto zařízením. Patří sem:
• provoz a údržba spínacích a přenosových zařízení pro dvoubodová spojení přes pozemní rozvody, mikrovlny
nebo pomocí kombinace pozemních rozvodů se satelitními spojeními
• provoz kabelových přenosových sítí (např. pro přenos dat a televizních signálů)
• poskytování telegrafních a jiných nehlasových komunikačních služeb s využitím vlastního zařízení
Přenosová zařízení vykonávající tyto činnosti mohou být založena na jedné nebo na kombinaci několika technologií.
ZT:
- nákup přístupových a síťových kapacit od vlastníků nebo provozovatelů sítí a poskytování telekomunikačních
služeb pro podniky a soukromé domácnosti s využitím těchto kapacit
- poskytování přístupu k internetu provozovatelem pevné telekomunikační sítě
N:
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb (61.90)
61.10.1 Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť
61.10.2 Pronájem pevné telekomunikační sítě
61.10.3 Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť
61.10.4 Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť
61.10.9 Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

61.2 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61.20 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Z:
- provoz a údržbu zařízení pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu pomocí bezdrátové telekomunikační sítě
a poskytování přístupu k takovýmto zařízením
- provoz a údržbu bezdrátových telekomunikačních sítí pro paging, mobilní telekomunikace apod.
Přenosová zařízení vykonávající tyto činnosti poskytují všesměrový přenos rádiovými vlnami a mohou být založena
na jedné nebo na kombinaci několika technologií.
ZT:
- nákup přístupových a síťových kapacit od vlastníků nebo provozovatelů sítí a poskytování bezdrátových
telekomunikačních služeb (kromě satelitních) pro podniky a soukromé domácnosti s využitím těchto kapacit
- poskytování přístupu k internetu provozovatelem bezdrátové telekomunikační sítě
N:
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb (61.90)
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61.20.1 Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.2 Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě
61.20.3 Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.4 Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť
61.20.9 Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

61.3 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
61.30 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
Z:
- provoz a údržbu zařízení pro přenos hlasu, dat, textu, zvuku a obrazu pomocí satelitní telekomunikační sítě
a poskytování přístupu k takovýmto zařízením.
- dodávání obrazových, zvukových a textových programů přijatých z kabelových sítí, místních televizních stanic nebo
rozhlasových sítí satelitně přímo zákazníkům (jednotky zde zatříděné obecně samy nevytvářejí programový
materiál)
ZT:
- poskytování přístupu k internetu provozovatelem satelitní telekomunikační sítě
N:
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb (61.90)

61.9 Ostatní telekomunikační činnosti
61.90 Ostatní telekomunikační činnosti
Z:
- poskytování speciálních telekomunikačních služeb jako např. satelitní vyhledávání, telemetrie a provoz radarových
stanic
- provoz satelitních terminálových stanic a souvisejících zařízení, které jsou provozně propojeny s jedním či více
pozemními komunikačními systémy a které jsou schopny telekomunikačního přenosu do a ze satelitních systémů
- poskytování přístupu k internetu přes sítě mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb, kdy sítě nepatří poskytovateli
ani jím nejsou řízeny (např. vytáčené internetové připojení)
- poskytování přístupu k telefonu a internetu ve veřejně přístupných zařízeních
- poskytování telekomunikačních služeb přes existující telekomunikační spojení:
• poskytování služeb souvisejících s telefonováním přes internet (VoIP)
- nákup a následný prodej síťových kapacit bez poskytování dodatečných služeb
N:
- poskytování přístupu k internetu provozovateli telekomunikačních sítí (61.10, 61.20, 61.30)
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62 Činnosti v oblasti informačních technologií
Tento oddíl zahrnuje následně uvedené činnosti v oblasti informačních technologií (výpočetní techniky): vývoj,
úpravu, testování a péče o software; plánování a navrhování počítačových systémů, které zahrnují hardwarové,
softwarové a komunikační technologie; správu a provoz počítačových systémů a/nebo zařízení na zpracování dat
na místě u zákazníka; ostatní odborné a technické činnosti spojené se zpracováním dat.

62.0 Činnosti v oblasti informačních technologií
62.01 Programování
Tato třída zahrnuje vývoj, úpravu, testování a péči o software.
Z:
- navrhování struktury a obsahu a psaní počítačového kódu pro vytvoření a implementaci:
• systémového softwaru (vč. aktualizací a oprav)
• aplikačního softwaru (vč. aktualizací a oprav)
• databází
• webových stránek
- úpravu softwaru podle požadavků zákazníka, to znamená změnu nebo konfiguraci stávajících aplikací, aby byly
v systémovém prostředí zákazníka provozuschopné
N:
- vydávání standardního softwaru (nikoli na zakázku) (58.29)
- překládání a přizpůsobování standardního softwaru určitému trhu na vlastní účet (58.29)
- plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové, softwarové a komunikační
technologie, i když poskytnutí softwaru může tvořit integrální součást těchto služeb (62.02)

62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií
Tato třída zahrnuje plánování a navrhování zakázkových počítačových systémů, které zahrnují hardwarové,
softwarové a komunikační technologie. Mezi tyto činnosti může patřit také související školení a podpora uživatelů.
N:
- prodej počítačového hardwaru a softwaru (46.51, 47.41)
- instalování velkokapacitních a podobných počítačů (33.20)
- instalování (nastavování) osobních počítačů (62.09)
- instalování softwaru, obnovování dat po zhroucení systému (62.09)

62.03 Správa počítačového vybavení
Tato třída zahrnuje správu a provoz počítačových systémů a/nebo zařízení na zpracování dat na místě u zákazníka
a s tím spojené podpůrné činnosti.

62.09 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Tato třída zahrnuje ostatní, jinde neuvedené činnosti v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky, např.:
- obnovování dat po zhroucení systému
- instalování (nastavování) osobních počítačů, instalování softwaru.
N:
- instalování velkokapacitních a podobných počítačů (33.20)
- programování (62.01)
- poradenství v oblasti informačních technologií (62.02)
- správu počítačového vybavení (62.03)
- zpracování dat a hosting (63.11)
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63 Informační činnosti
Tento oddíl zahrnuje činnosti související se zpracováním dat, hostingem a webovými vyhledávacím portály, a dále
též ostatní činnosti, které slouží k poskytování informací.

63.1 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související
s webovými portály
Tato skupina zahrnuje činnosti spojené se zpracováním dat a s poskytováním infrastruktur pro hosting
a zpřístupňování vyhledávacích a jiných webových portálů.

63.11 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
Z:
- činnosti spojené se zpracováním dat a poskytováním infrastruktur pro hosting
- poskytování specializovaných hostingových služeb jako:
• webový hosting
• poskytování streamingových služeb
• hosting aplikací
- poskytování servisu k aplikacím
- sdílení výpočetního času velkokapacitních počítačů
- zpracování dat
• úplné zpracování dat dodaných klienty
• generování speciálních výstupů z dat dodaných klienty
- poskytování služeb vkládání dat
N:
- činnosti, při nichž jsou počítače používány pouze jako pomocný prostředek, tyto činnosti jsou klasifikovány podle
povahy poskytovaných služeb

63.12 Činnosti související s webovými portály
Z:
- provoz webových stránek, které s využitím vyhledávacího nástroje generují a udržují rozsáhlé databáze
s internetovými adresami a obsahy v optimálním formátu pro prohledávání
- provoz ostatních webových stránek, které fungují jako internetové portály, např. webových stránek médií
s pravidelně aktualizovaným obsahem
N:
- vydávání knih, novin, časopisů atd. na internetu (oddíl 58)
- přenos rozhlasového vysílání přes internet (oddíl 60)

63.9 Ostatní informační činnosti
Tato skupina zahrnuje činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur a všechny ostatní informační činnosti.
N:
- činnosti knihoven a archivů (91.01)

63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Z:
- činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur poskytujících zprávy, obrazový materiál a příspěvky ke
speciálním tématům médiím
N:
- činnosti samostatně výdělečně činných fotožurnalistů (74.20)
- činnosti samostatně výdělečně činných novinářů (90.03)
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63.99 Ostatní informační činnosti j. n.
Tato třída zahrnuje ostatní, jinde neuvedené informační činnosti, např.:
- poskytování telefonních informačních služeb s využitím počítače
- vyhledávání informací na základě smlouvy nebo dohody
- vystřihování článků z tisku a sestavování tématických kompilací z nich (podle parametrů stanovených zákazníkem)
atd.
N:
- činnosti call center (82.20)
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SEKCE K – PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
Tato sekce zahrnuje poskytování finančních služeb včetně pojištění a zajištění, činnosti penzijních fondů a činnosti
pro podporu finančních služeb.
Tato sekce dále obsahuje činnosti s držbou jmění (majetkové hodnoty), jako jsou činnosti holdingových společností,
fondů a podobných finančních entit.

64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního
financování
Tento oddíl zahrnuje přijímání a rozdělování finančních prostředků fondů (s výjimkou pojišťovnictví, penzijních fondů
a povinného sociálního pojištění).
Poznámka: Při klasifikaci v tomto oddílu mohou hrát důležitou roli národní institucionální úpravy

64.1 Peněžní zprostředkování
Tato skupina zahrnuje:
- přijímání prostředků ve formě převoditelných vkladů, tj. vkladů s pevnou peněžní hodnotou, které jsou přijímány na
denním základě a s výjimkou centrálních bank pocházejí z nefinančního sektoru.

64.11 Centrální bankovnictví
Z:
- vydávání bankovek a mincí národní měny a správu národní měny
- monitorování a řízení peněžních zásob
- přijímání vkladů pro clearing mezi úvěrovými institucemi
- bankovní dozor
- držbu státních měnových rezerv
- funkci bankéře vlády
Činnosti centrálních bank se liší z důvodů institucionálních.

64.19 Ostatní peněžní zprostředkování
Tato třída zahrnuje příjímání vkladů nebo náhrad podobných vkladům a zvětšování úvěrových a půjčkových fondů.
Poskytování úvěrů může mít různé formy, např. podobu půjček, hypotečních úvěrů, kreditních karet atd. Tyto činnosti
jsou obecně vykonávány finančními institucemi, jinými než centrálními bankami, jako:
- bankami
- spořitelnami
- úvěrovými družstvy
ZT:
- služby postžira a poštovní spořitelny
- poskytování úvěrů na bytovou výstavbu prostřednictvím specializovaných institucí, které také přijímají vklady
- služby platebních příkazů
- služby „internet banking“
N:
- poskytování úvěrů na bytovou výstavbu prostřednictvím specializovaných institucí, které nepřijímají vklady (64.92)
- zpracování a vyúčtování transakcí uskutečněných kreditními kartami (66.19)
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64.2 Činnosti holdingových společností
64.20 Činnosti holdingových společností
Tato třída zahrnuje činnosti holdingových společností, tj. jednotek, které mají v držení aktiva skupiny dceřiných
společností (kontrolní většinu) a jejich hlavní funkce spočívá v tom, že jsou vlastníky této skupiny. Holdingové
společnosti patřící do této třídy neposkytují žádné další služby podnikům, jejichž akcie vlastní, nevykonávají tedy
žádnou funkci ve správě nebo managementu jiných jednotek.
N:
- aktivní řízení společností a podniků, strategické plánování a oprávnění rozhodovat v podnicích (70.10)

64.3 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64.30 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
Tato třída zahrnuje činnosti právnických osob, které vznikly za účelem správy cenných papírů nebo jiných finančních
aktiv, ovšem z pověření majitelů podílů nedochází k převzetí řídících funkcí. Portfolia jsou upravena pro požadavky
zákazníků tak, aby se získaly určité specifické investiční charakteristiky, jako je diverzifikace, riziko, míra návratnosti
a cenová nestálost. Tyto jednotky realizují výnosy ve formě úroků, dividend a jiného majetkového příjmu, poskytují
ale malou či žádnou zaměstnanost a žádné výnosy z prodeje služeb.
Z:
- otevřené investiční fondy
- uzavřené investiční fondy
- fondy správy majetku, pozůstalosti nebo svěřenecké účty, které jsou spravovány z pověření oprávněných osob
podle svěřenecké smlouvy, závěti nebo smlouvy o zprostředkování
- podílové investiční fondy s podílovými listy, které jsou spravovány svěřenecky
N:
- fondy a trusty, které mají příjmy z prodeje zboží a služeb (třída NACE podle jejich hlavní činnosti)
- činnosti holdingových společností (64.20)
- penzijní financování (65.30)
- správu fondů (66.30)

64.9 Ostatní finanční zprostředkování
Tato skupina obsahuje finanční služby jiné než ty, které poskytují finanční instituce.
Tato skupina neobsahuje:
- pojištění a penzijní financování (oddíl 65)

64.91 Finanční leasing
Z:
- leasing, u něhož doba pronájmu odpovídá přibližně době životnosti najímaného objektu a nájemce v podstatě
využívá všech výhod spojených s užíváním objektu a přejímá všechna rizika spojená s vlastnictvím. Vlastnická
práva k objektu mohou být nakonec převedena, ale nemusí. Takovýto leasing pokrývá všechny nebo téměř
všechny náklady včetně úroků.
N:
- operativní leasing (oddíl 77 podle druhu pronajímaného zboží)

64.92 Ostatní poskytování úvěrů
Tato třída zahrnuje finanční služby, které souvisejí především s poskytováním úvěrů institucemi, které nepatří
k peněžnímu zprostředkování, přičemž úvěry mohou mít různé podoby, jako jsou půjčky, hypoteční úvěry, kreditní
karty atd. Jsou poskytovány následující druhy služeb:
- poskytování spotřebitelských úvěrů
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- financování zahraničního obchodu
- dlouhodobé poskytování finančních prostředků průmyslu prostřednictvím obchodních bank
- půjčování peněz mimo bankovní systém
- poskytování úvěrů na nákup domů specializovanými institucemi, které nepřijímají vklady
- služby zastaváren a majitelů zastaváren
N:
- poskytování úvěrů na nákup domů specializovanými institucemi, které také přijímají vklady (64.19)
- operativní leasing (oddíl 77) podle druhu pronajímaného zboží
- poskytování grantů prostřednictvím členských organizací (94.99)
64.92.1 Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady
64.92.2 Poskytování obchodních úvěrů
64.92.3 Činnosti zastaváren
64.92.9 Ostatní poskytování úvěrů j. n.

64.99 Ostatní finanční zprostředkování j. n.
Z:
- jiné finanční zprostředkování zaměřené zejména na rozdělování prostředků jinak, než poskytováním úvěrů
• faktoringové činnosti
• swapy, opce a jiná zajišťovací opatření
• činnosti společností pro urovnání (vyrovnání) v nebezpečí smrti
- investiční činnosti na vlastní účet, např. prostřednictvím spekulativních kapitálových společností, investičních klubů
atd.
N:
- finanční leasing (64.91)
- zabezpečení obchodu (na finančních trzích) ve prospěch jiných (66.12)
- obchodování, pronajímání nemovitostí (oddíl 68)
- přijímání a převádění směnek bez nákupu dluhů (82.91)
- poskytování grantů prostřednictvím členských organizací (94.99)
64.99.1 Faktoringové činnosti
64.99.2 Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
64.99.9 Jiné finanční zprostředkování j. n.
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65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného
sociálního zabezpečení
Tento oddíl obsahuje ručení za roční renty, pojistné smlouvy, investování pojistného pro vybudování portfolia
finančních aktiv využívaných k hrazení pojistných událostí. Patří sem poskytování přímého pojištění a zajištění.

65.1 Pojištění
Tato skupina zahrnuje životní pojištění s podstatnou spořicí složkou nebo bez ní a neživotní pojištění.

65.11 Životní pojištění
Z:
- ručení za roční renty a smlouvy životního pojištění, pojištění pro případ invalidity a náhodného úmrtí a dělené
pojištění (s podstatnou spořicí složkou, nebo bez ní)

65.12 Neživotní pojištění
Z:
- poskytování pojišťovacích služeb jiných než životního pojištění:
• úrazové pojištění a pojištění proti ohni
• zdravotní pojištění
• cestovní pojištění
• pojištění majetku
• pojištění motorů, lodí, letadel, dopravy
• pojištění finančních ztrát a pojištění odpovědnosti za škodu

65.2 Zajištění
65.20 Zajištění
Tato třída zahrnuje činnosti související s převzetím celkového nebo částečného rizika vyplývajícího z pojistných
smluv, které byly uzavřeny s jinými pojistiteli.

65.3 Penzijní financování
65.30 Penzijní financování
Tato třída zahrnuje právnické osoby (tj. fondy, plány nebo programy), které byly pověřeny poskytováním zvýhodnění
důchodových příjmů výhradně pro zaměstnance nebo členy poskytovatelů peněz. Patří k tomu důchodové plány
s definovanými výhodami, stejně jako individuální plány, jejichž výhody jsou určovány příspěvky členů.
Z:
- plány zvýhodnění zaměstnanců
- penzijní fondy a plány
- penzijní programy
N:
- správu penzijních fondů (66.30)
- činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení (84.30)
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66 Ostatní finanční činnosti
Tento oddíl zahrnuje poskytování služeb prováděných nebo těsně souvisejících s finančním zprostředkováním,
netýká se však finančního zprostředkování přímo. Prvotní členění tohoto oddílu je podle druhu finančních transakcí
nebo poskytovaných fondů.

66.1 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě
pojišťovnictví a penzijního financování
Tato skupina zahrnuje zajišťování fyzických nebo elektronických trhů k usnadnění nákupu a prodeje akcií, akciových
opcí, dluhopisů nebo komoditních smluv.

66.11 Řízení a správa finančních trhů
Tato třída zahrnuje působení na finančních trzích a dohled nad nimi, jiný než státními orgány, jako:
- obchod s komoditními smlouvami
- obchod s budoucími komoditními smlouvami
- obchod s obligacemi
- burzy (cenných papírů)
- obchod s akciemi a komoditními opcemi

66.12 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
Z:
- obchodování na finančních trzích ve prospěch jiných (např. makléřství) a činnosti s tím spojené
- makléřství s cennými papíry
- makléřství s komoditními smlouvami
- činnosti směnáren atd.
N:
- jednání na trzích na vlastní účet (64.99)
- správa portfolia za úplatu nebo na smluvním základě (66.30)

66.19 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Tato třída zahrnuje pomocné nespecifikované činnosti pro finanční zprostředkování, jako:
- zpracování a vyúčtování finančních transakcí včetně transakcí pro kreditní karty
- investiční poradenství
- aktivity hypotečních poradců a makléřů
ZT:
- svěřenecké služby za úplatu nebo na smluvním základě
N:
- činnost pojišťovacích agentů a makléřů (66.22)
- management fondů (66.30)

66.2 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Tato skupina zahrnuje práci agentů (makléřů), kteří prodávají finanční produkty a uzavírají pojistné smlouvy, včetně
smluv v rámci poskytování zaměstnaneckých výhod a podpůrných souvisejících služeb (např. likvidace škod
a správa pojišťovacích služeb pro třetí stranu).

66.21 Vyhodnocování rizik a škod
Tato třída zahrnuje poskytování administrativních služeb pojištění, např. oceňování majetku a stanovování
oprávněných pojistných nároků jako je:
- oceňování majetku k stanovení výše:plnění pojistné škody
• likvidování škod
• hodnocení rizik

166

• vyhodnocování rizik a škod
• zjišťování a likvidování škod
- určování oprávněných pojistných nároků
N:
- oceňování nemovitostí (úřední odhad) (68.31)
- oceňování pro jiné účely (74.90)
- vyšetřovací činnosti (80.30)

66.22 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
Z:
- činnosti pojišťovacích agentů a makléřů (zprostředkovatelů pojištění) při prodeji, vyjednávání a nabízení pojistných
produktů a jejich zajištění

66.29 Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Z:
- činnosti prováděné nebo těsně související s pojistnými a penzijními fondy (kromě finančního zprostředkování, úprav
pojistných podmínek a činnosti agentů pojištění)
• správu činností pro záchranu
• činnosti pojistných výpočtů
N:
- záchranné činnosti na moři (52.22)

66.3 Správa fondů
66.30 Správa fondů
Tato třída zahrnuje činnosti správy portfolia a fondů za úplatu nebo na smluvním základě pro jednotlivé osoby,
podniky a ostatní subjekty, jako:
- správu společných fondů
- správu jiných investičních fondů
- správu penzijních fondů
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SEKCE L – ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
Tato sekce zahrnuje činnosti pronajímatelů, agentů nebo makléřů v jedné nebo v několika následujících činnostech:
prodej nebo nákup nemovitostí, pronájem nemovitostí, poskytování ostatních služeb v souvislosti s nemovitostmi,
např. oceňování nemovitostí nebo vykonávání činností agentů podmíněných smluv o nemovitostech. Činnosti v této
sekci mohou být prováděny s vlastním nebo pronajatým majetkem a mohou být vykonávány za úplatu nebo
na smluvním základě. Sekce zahrnuje také stavební práce spojené s údržbou vlastních nebo pronajatých objektů.
Do této sekce patří také činnosti správců majetku.

68 Činnosti v oblasti nemovitostí
68.1 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
Z:
- nákup a následný prodej vlastních nemovitostí:
• s bytovými budovami a domy
• s nebytovými budovami, včetně výstavních hal, skladovacími zařízeními, nákupními a prodejními centry
• s pozemky
ZT:
- parcelaci (rozdělování) pozemků bez zlepšení jejich kvality
N:
- realizaci stavebních projektů na prodej - developerská činnost (41.10)
- rozdělování pozemků se zlepšením jejich kvality (42.99)

68.2 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Z:
- pronájem a provozování vlastních nebo pronajatých nemovitostí:
• s bytovými budovami a domy
• s nebytovými budovami včetně výstavních hal, skladovacími zařízeními
• pozemky
- poskytování rodinných domů a zařízených nebo nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání,
zpravidla na měsíc nebo rok
ZT:
- realizaci stavebních projektů pro vlastní provozování
- správa mobilních obytných jednotek na staveništích
N:
- provoz hotelů, skupinových hotelů, rekreačních objektů, penzionů, jiných nebytových zařízení pro krátkodobé
ubytování i v místech pro náboženská shromáždění nebo parkovišť pro přívěsy (oddíl 55)
68.20.1 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68.20.2 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68.20.3 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68.20.4 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
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68.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Z:
- činnosti poskytování nemovitostí realitními agenturami:
• zprostředkováním koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti za úplatu nebo na smluvním základě
• poradenské a oceňovací činnosti v souvislosti s nákupem, prodejem nebo pronájmem nemovitosti za úplatu
nebo na smluvním základě
- činnosti agentů podmíněných smluv o nemovitostech
- služby úředního odhadu v oblasti nemovitostí
N:
- právní činnosti (69.10)

68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
N:
- právní činnosti (69.10)
- pomocné služby u zařízení (kombinace služeb, jako je celkový úklid interiéru, údržba a menší opravy, úklid
odpadků, strážní a bezpeční služba) (81.10)
- správu zařízení, jako vojenských základen, vězení a jiných zařízení (kromě správy zařízení výpočetní techniky)
(81.10)

169

SEKCE M – PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
Tato sekce zahrnuje profesní, vědecké a technické činnosti. Tyto činnosti vyžadují vysokou míru vzdělání, školení
a dávají uživatelům k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.

69 Právní a účetnické činnosti
Tento oddíl zahrnuje hájení právních zájmů jedné strany vůči druhé straně prostřednictvím právních zástupců nebo
pod jejich dohledem, také před soudy nebo jinými justičními a správními orgány. Poradenství a zastupování klientů
v občanských a trestních věcech a pracovně právních sporech. Tento oddíl dále zahrnuje přípravu úředních listin,
např. stanov obchodních společností, partnerských (společenských) smluv nebo podobných dokumentů v souvislosti
s ustavením obchodní společnosti, patenty a autorskými právy, přípravou smluv, závětí, svěřenectvím atd. a další
činnosti státních notářů, občansko právních notářů, soudních vykonavatelů, arbitrů, examinátorů (vyšetřovatelů)
a odborných znalců v právní oblasti.
Tento oddíl dále zahrnuje činnosti účetnické a vedení účetní evidence, např. audit účetnictví, přípravu účetních
výkazů a zápisů do účetních knih.

69.1 Právní činnosti
69.10 Právní činnosti
Z:
- právní zastupování jedné strany vůči druhé straně před soudy nebo jinými justičními a správními orgány s nebo pod
dozorem osob, které jsou členy soudu:
• poradenství a zastupování v občanských soudních řízeních
• poradenství a zastupování v trestních řízeních
• poradenství a zastupování v pracovně právních sporech
- všeobecné poradenství a doporučení, příprava právních dokumentů:
• stanovy obchodních společností, partnerské (společenské) smlouvy nebo podobné dokumenty v souvislosti
s ustavením společnosti
• patenty a autorská práva
• příprava formálních smluv, dokumentů, závětí, svěřenectví atd.
- ostatní činnosti státních notářů, notářů občanského práva, soudních vykonavatelů, arbitrů, examinátorů, právních
kontrolorů a odborných znalců v právní oblasti.
N:
- činnosti soudů (84.23)

69.2 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
69.20 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Z:
- zaznamenávání obchodních transakcí z obchodů nebo jiných aktivit
- přípravu nebo audit finančních účtů (auditorské činnosti)
- kontrolu účetní evidence a potvrzení jejího řádného vedení
- přípravu daňových přiznání pro soukromé osoby a podniky
- poradenství a zastupování klientů před daňovými úřady
N:
- činnosti spojené se zpracováním dat a tabelováním (63.11)
- podnikové poradenství v oblasti systémů účetní evidence a postupů rozpočtové kontroly (70.22)
- inkasní činnosti (82.91)
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70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
Tento oddíl zahrnuje poradenství a podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení, např. strategické
a organizační plánování; finanční plánování a vedení rozpočtů; marketingové cíle a politika; praxe, plánování
a politika v oblasti lidských zdrojů; plánování výroby a plánování kontrol.
Tento oddíl rovněž zahrnuje monitorování a vedení jiných jednotek téhož podniku, to znamená činnosti vedení
podniku, ústředí.

70.1 Činnosti vedení podniků
70.10 Činnosti vedení podniků
Tato třída zahrnuje monitorování a vedení jiných jednotek téhož podniku nebo organizace; provádění strategického
a organizačního plánování a postavení rozhodování v organizaci nebo podniku; výkon provozní kontroly a vedení
každodenního chodu jejich souvisejících jednotek.
Z:
- činnosti ústředí
- činnosti centralizovaných administrativních úřadů
- činnosti koncernových centrál
- činnosti krajských a regionálních kanceláří
- správu dceřiných společností
N:
- činnosti holdingových společností, které se nepodílejí na vedení podniku (64.20)

70.2 Poradenství v oblasti řízení
70.21 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
Tato třída zahrnuje poradenství, poučení a praktickou podporu podnikům a jiným organizacím (včetně lobbyingu)
v oblasti styku s veřejností a komunikace.
N:
- činnosti reklamních agentur stejně jako mediální prezentace, tj. umístění reklamy v médiích v zastoupení (73.1)
- průzkum trhu a výzkum veřejného mínění (73.20)

70.22 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Tato třída zahrnuje poradenství, poučení a praktickou podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení,
např. strategie společnosti a organizační plánování, reorganizace podnikových procesů, efektivní řízení, snížení
nákladů a ostatní finanční záležitosti; marketingové cíle a politika; praxe, plánování a politika v oblasti lidských zdrojů;
kompenzace a penzijní strategie; plánování výroby a plánování kontrol.
Tyto služby poskytované podnikům a jiným organizacím mohou obsahovat poradenství, poučení a praktickou
podporu týkající se:
- navrhování metod vedení účtů nebo postupů, programů provozního účetnictví, postupů rozpočtové kontroly
- poradenství a podpory v oblasti podnikání a veřejných služeb při plánování, organizaci, racionalizaci a kontrole,
informace o řízení atd.
N:
- poradenství v oboru lesnictví (02.40)
- vývoj počítačového softwaru pro systémy účetní evidence (62.01)
- právní poradenství a zastupování (69.10)
- audit a daňové poradenství; vedení účetní evidence (69.20)
- architektonické, inženýrské a související technické poradenství (71.11 a 71.12)
- ekologické, zemědělské, bezpečnostní a podobné poradenství (74.90)
- poradenské činnosti v oblasti umístění vedoucích pracovníků a konzultace při vyhledávání zaměstnání (78.10)
- poradenské činnosti v oblasti vzdělávání (85.60)
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71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Tento oddíl zahrnuje činnosti architektonické, inženýrské, konstrukční činnosti a činnosti stavební inspekce,
zeměměřictví a mapování. Rovněž zahrnuje fyzikální, chemické a jiné technické zkoušky a analýzy.

71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Tato skupina zahrnuje činnosti architektonické, inženýrské, konstrukční činnosti a činnosti stavební inspekce,
zeměměřictví a mapování apod.

71.11 Architektonické činnosti
Z:
- poradenské činnosti architektonické:
• plánování staveb a vypracování projektů
• územní plánování měst, obcí a architektura krajiny
N:
- činnosti poradců v oblasti počítačů (62.02 a 62.09)
- činnosti dekoratérů (aranžérů) interiéru (74.10)

71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Z:
- strojírenské projektování, konstrukční návrhy (tj. využití fyzikálních zákonů a konstrukčních principů pro návrhy
strojů, materiálů, nástrojů, konstrukcí, postupů a systémů) a poradenské činnost pro:
• strojní zařízení, průmyslové postupy a průmyslová zařízení
• projekty související se stavebním inženýrstvím, s vodními a silničními stavbami
• vodohospodářské projekty
• navrhování a provádění projektů v oblasti elektrotechniky a elektroniky, hornictví, chemické technologie,
strojírenství, provozním, systémovém a bezpečnostním inženýrství
- navrhování projektů využívajících klimatizaci, chladící techniky, techniky životního prostředí a kontrolu znečištění,
akustické techniky atd.
- geofyzikální, geologické a seismické vyhledávání
- geodetické a kartografické činnosti:
• vyměřování pozemků a hranic, zeměměřické činnosti
• hydrologické mapování
• geodetické činnosti pod zemským povrchem
• kartografické a územní informační činnosti
N:
- zkušební vrty související s těžbou (09.10 a 09.90)
- vyvíjení a vydávání souvisejícího softwaru (58.29 a 62.01)
- činnosti poradců v oblasti počítačů (62.02 a 62.09)
- fyzikální, chemické a jiné technické zkoušky a analýzy (71.20)
- výzkumné a vývojové činnosti související s inženýrstvím (72.1)
- průmyslový design (74.10)
- letecké snímkování (74.20)
- činnosti předpovědí počasí (74.90)
71.12.1 Geologický průzkum
71.12.2 Zeměměřické a kartografické činnosti
71.12.3 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
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71.2 Technické zkoušky a analýzy
71.20 Technické zkoušky a analýzy
Tato třída zahrnuje provádění fyzikálních, chemických a jiných technických zkoušek a analýz všech druhů materiálů
a výrobků, např.:
• akustické a vibrační zkoušky
• analýzy složení a čistoty minerálů atd.
• analýzy v oblasti hygieny potravin, včetně veterinárních zkoušek a kontrol v souvislosti s výrobou potravin
• zkoušky fyzikálních vlastností a charakteristik materiálů: síly, tloušťky, odolnosti, radioaktivity atd.
• zkoušky způsobilosti a životnosti
• výkonnostní zkoušky úplných agregátů: motorů, automobilů, elektronických zařízení atd.
• rentgenové zkoušky svarů a spojů
• analýzy poruchovosti
• zkoušení a měření indikátorů životního prostředí: znečištění ovzduší, vody atd.
- poskytování certifikátů pro výrobky, včetně spotřebního zboží, motorových vozidel, letadel, tlakových nádrží,
atomových elektráren atd.
- pravidelné technické kontroly motorových vozidel
- zkoušky na modelech nebo maketách (např. letadel, lodí, hrází)
- provoz policejních laboratoří
N:
- laboratorní zkoušky vzorků zvířat (75.00)
- diagnostické snímkování, zkoušky a analýzy lékařských a stomatologických vzorků (86)
71.20.1 Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
71.20.9 Ostatní technické zkoušky a analýzy
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72 Výzkum a vývoj
Tento oddíl zahrnuje činnosti ve třech oblastech výzkumu a vývoje:
- základní výzkum:
• experimentální a teoretické práce, které se provádějí za účelem získávání nových poznatků o základech jevů
a vnímatelných skutečnostech, aniž by zde byla snaha o zvláštní uplatnění nebo zvláštní využití
- aplikovaný výzkum:
• tvůrčí výzkumná činnost za účelem získávání nových poznatků, které jsou v prvé řadě zaměřeny na specifický
praktický cíl
- experimentální vývoj:
• plánovaná práce na základě stávajících poznatků z výzkumu anebo na základě praktických zkušeností, která je
zaměřena na výrobu nových nebo vylepšení stávajících materiálů, výrobků a zařízení a na zavedení nových
nebo vylepšení stávajících postupů, systémů a služeb
Výzkumná a vývojová činnost v tomto oddíle se dále dělí do dvou kategorií: výzkum a vývoj v oblasti přírodních
a technických věd, do které patří i biotechnologie, vědy zemědělské, lékařské a o životním prostředí; dále výzkum
a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd, do které se zahrnují také právní, ekonomické, pedagogické vědy
a vědy o náboženství, kultuře a umění.
N:
- průzkum trhu (73.20)

72.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Tato skupina zahrnuje základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických
věd. Patří sem i výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie, lékařství a zemědělských věd.

72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
Tato třída zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie:
- DNA/RNA: genotypy, farmakogenetika, průzkum genu, genetické inženýrství, sekvenční/syntetické/rozšíření
DNA/RNA, analýza exprese genu a využití kódující technologie DNA
- proteiny a jiné molekuly: sekvence/syntéza/rozšíření proteinů a peptidů (včetně makromolekulárních hormonů);
zdokonalování metod podávání makromolekulárních účinných léčiv; proteomika, izolování a čištění proteinů, tvoření
signálů, identifikace buněčných receptorů
- buněčné a tkáňové kultury a techniky: buněčné a tkáňové kultury, tkáňové techniky (včetně tkáňové stavby
a biomedikálního inženýrství), fúze buněk, vakcíno/imuno stimulátory, kultivace embryí
- metody biotechnologie: fermentace v bioreaktorech, biologické zpracování, biologické vylučování, biologické
rozvlákňování, biologické bělení, biologické odsiřování, biologická sanace, biologická filtrace a fytoremediace
- geny a RNA vektory (subcelulární organismy): genová terapie, virové přenašeče chorob
- bioinformatika: sestavování databank s genomy, proteinovými sekvencemi; modelování komplexních biologických
procesů včetně systémové biologie
- nanobiotechnologie: použití nástrojů a postupů nanosystémové a mikrosystémové techniky na výrobu pomocných
prostředků pro zkoumání biologických systémů a využití v podávání účinných látek, diagnostice atd.

72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Z:
- výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě výzkumu a experimentálního vývoje
v oblasti biotechnologie:
• výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
• výzkum a vývoj v oblasti technických věd a technologie
• výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
• výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
• interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti přírodních a technických věd
Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: matematiky, fyziky, astronomie, chemie, strojírenství,
hutnictví, dobývání, zoologie, biologie, medicíny, geologie, oceánografie, zemědělství, životního prostředí atd.
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72.19.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
72.19.2 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
72.12.9 Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd

72.2 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Z:
- výzkum a vývoj v oblasti společenských (sociálních) věd
- výzkum a vývoj v oblasti humanitních věd
- interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti sociálních a humanitních věd
Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: ekonomie, práva, psychologie, sociologie, filozofie,
náboženství, historie, lingvistiky a jazyků, literatury, pedagogiky, umění atd.
N:
- průzkum trhu (73.20)
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73 Reklama a průzkum trhu
Tento oddíl zahrnuje vytváření a realizaci propagačních/reklamních kampaní a prezentace takových reklam
v časopisech, novinách, rozhlasu a televizi nebo v jiných médiích, stejně jako navrhování zobrazovacích struktur
a jejich umístění.

73.1 Reklamní činnosti
73.11 Činnosti reklamních agentur
Tato třída zahrnuje poskytování celé škály reklamních služeb (buď pomocí vlastní kapacity podniku nebo
prostřednictvím subdodavatele), včetně poradenství, kreativních služeb, výroby propagačního materiálu a nákupu.
Z:
- vytváření a realizaci propagačních/reklamních kampaní:
• vytváření a umístění reklam v časopisech, novinách, rozhlasu, televizi, na internetu nebo v jiných médiích
• vytváření a umístění venkovních reklam: billboardy, panely, vývěsky a nástěnky, plakáty, ve výkladních skříních,
ve výstavních prostorách, na dopravních prostředcích atd.
• reklama ve vzduchu
• distribuce a dodávání reklamního materiálu nebo vzorků
• vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur a jejich umístění
- provádění marketingových kampaní a jiných reklamních služeb s cílem získat a udržet si zákazníka
• propagace výrobků
• podpora odbytu v maloobchodních prodejnách
• přímá reklama poštou
• marketingové poradenství
N:
- publikování propagačních materiálů (58.19)
- výrobu reklamních vysílání pro televizi a film (59.11)
- výrobu reklamních vysílání pro rozhlas (59.20)
- průzkum trhu (73.20)
- reklamní fotografie (74.20)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- zásilkové činnosti (82.19)

73.12 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Z:
- mediální prezentace, tj. prodej nebo další prodej vysílacího času nebo prostoru v různých médiích pro reklamní
účely, v zastoupení
N:
- prodej reklamního času nebo prostoru přímo od vlastníků médií (vydavatelů atd.) (viz odpovídající třída činnosti
vlastníka médií)
- činnosti v oblasti styku s veřejností (70.21)

73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění
73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění
Z:
- šetření tržního potenciálu, informovanosti, akceptace a znalosti výrobků a služeb a spotřebitelských zvyklostí za
účelem propagace prodeje a vývoje nových výrobků a služeb, včetně statistických analýz a výsledků
- průzkum veřejného mínění k politickým, hospodářským a sociálním tématům a s ním spojené statistické analýzy
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74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Tento oddíl zahrnuje poskytování externích vědeckých a technických služeb (kromě právního a daňového
poradenství; činností architektů a inženýrů; technických zkoušek a analýz; činností podnikového poradenství;
výzkumu a vývoje a reklamních činností).

74.1 Specializované návrhářské činnosti
74.10 Specializované návrhářské činnosti
Z:
- módní design textilií, oděvů, bot, šperků, nábytku a ostatních interiérových dekorací a jiného módního zboží
zejména pro osobní potřebu nebo pro domácnost
- průmyslový design, to znamená návrh a vývoj designů a specifikací, které optimalizují hodnotu a vzhled výrobků,
včetně stanovení materiálů, mechanizmu, tvaru, barvy a povrchového zpracování s přihlédnutím na charakteristiku
a potřeby lidí, bezpečnost, tržní požadavky prodeje, využití a údržbu
- činnosti grafiků
- činnosti dekoratérů (aranžérů) interiéru
N:
- návrh a programování webových stránek (62.01)
- architektonické projekty, návrhy (71.11)
- konstrukční návrhy, tj. využití fyzikálních zákonů a konstrukčních principů pro návrhy strojů, materiálů, nástrojů,
konstrukcí, postupů a systémů (71.12)

74.2 Fotografické činnosti
74.20 Fotografické činnosti
Z:
- profesionální a komerční fotografickou produkci:
• portrétní fotografie na doklady, školní fotografie, svatební fotografie atd.
• fotografie pro komerční, módní, vydavatelské účely, pro potřeby realitních kanceláří a turistického ruchu
• letecké fotografie
• videonahrávky akcí: svatby, zasedání, schůze atd.
- zpracování filmu:
• vyvolávání, kopírování a zvětšování z negativů nebo filmů zákazníka
• vyvolání filmu a činnosti fotolaboratoře
• expresní foto obchody (které nejsou součástí obchodů s fotoaparáty)
• rámování diapozitivů
• kopírování, restaurování a retušování fotografií
- činnosti fotoreportérů
ZT:
- fotografování dokumentů na mikrofilm
N:
- zpracování filmů pro filmový a televizní průmysl (59.12)
- kartografické a územní informační činnosti (71.12)
- provoz fotoautomatů na mince (96.09)

74.3 Překladatelské a tlumočnické činnosti
74.30 Překladatelské a tlumočnické činnosti
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74.9 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Tato třída zahrnuje poskytování celé řady služeb zejména pro komerční zákazníky. Obsahuje činnosti, pro něž jsou
potřebné vyspělé profesní, vědecké a technické dovednosti. Nezahrnuje běžné rutinní postupy, které mají zpravidla
krátké trvání.
Z:
- zprostředkovatelské, makléřské činnosti, tj. sjednání nákupu a prodeje malých a středních obchodů včetně
profesionálních praxí, kromě realitních makléřů
- činnosti patentových makléřů (kteří sjednávají nákup a prodej patentů)
- činnosti odhadců, kromě pro nemovitosti a pojišťovny (pro starožitnosti, šperky atd.)
- audit účtů a informace o přepravních tarifech pro dopravu zboží (sazba za dopravné)
- činnosti předpovědi počasí
- bezpečnostní poradenství
- zemědělské poradenství
- environmentální (ekologické) poradenství
- ostatní technické poradenství
- činnosti poradců, kromě architektů, inženýrů a poradců pro oblast řízení
- činnosti stavebního dozoru, stavebního ekonoma a rozpočtáře
ZT:
- činnosti agentů a agentur, které zastupují jednotlivce ve snaze získat pro ně vystoupení ve filmu, v televizi, divadle
a jiných oblastech zábavy nebo na sportovních akcích; vyhledávání nakladatelů či producentů knih, divadelních her,
uměleckých děl, fotografií atd.
N:
- velkoobchod s ojetými automobily prostřednictvím aukcí (45.1)
- on-line aukce (maloobchod) (47.91)
- činnosti aukčních domů (maloobchod) (47.79)
- činnosti maklérů nemovitostí (68.31)
- účetnické činnosti (69.20)
- činnosti poradců v oblasti řízení (70.22)
- poradenské činnosti architektů a inženýrů (71.1)
- navrhování strojů a průmyslových zařízení (71.12 a 74.10)
- provádění veterinárních zkoušek a kontrol v souvislosti s výrobou potravin (71.20)
- reklamní činnosti (73.1)
- vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur pro reklamy a jejich umístění (73.11)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- činnosti nezávislých aukcionářů (82.99)
- správa věrnostních programů (82.99)
- spotřební úvěr a úvěrové poradenství (88.99)
74.90.1 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
74.90.2 Poradenství v oblasti požární ochrany
74.90.9 Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
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75 Veterinární činnosti
Tento oddíl zahrnuje poskytování zdravotní péče a kontrolní vyšetření užitkových zvířat a zvířat v zájmovém chovu.
Tyto činnosti jsou poskytovány kvalifikovanými veterináři na veterinárních klinikách, ambulancích, při návštěvách
na farmách, ohradách, útulcích nebo doma, v soukromých konzultačních a operačních sálech nebo jinde. Zahrnuje
rovněž činnosti sanitek pro nemocná zvířata.

75.0 Veterinární činnosti
75.00 Veterinární činnosti
Z:
- zdravotní péči a kontrolní vyšetření užitkových zvířat
- zdravotní péči a kontrolní vyšetření zvířat v zájmovém chovu
ZT:
- činnosti veterinárních asistentů nebo jiného veterinárního personálu
- klinicko-patologické a jiné diagnostické činnosti pro zvířata
- sanitní činnosti související s pohotovostní službou a transportem nemocných zvířat
- laboratorní zkoušky vzorků zvířat
N:
- ošetřování a péče o hospodářská zvířata bez lékařského ošetření (01.62)
- stříhání ovcí (01.62)
- houfování stád, vyhánění dobytka, příprava pastvin, kastrace drůbeže atd. (01.62)
- činnosti spojené s inseminací, plemenářské služby (01.62)
- ošetřování a péče o domácí zvířecí mazlíčky bez lékařského ošetření (96.09)
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SEKCE N – ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
Tato sekce zahrnuje celou řadu činností, které podporují obecně obchodní činnosti. Tyto činnosti se odlišují
od činností v sekci M tím, že jejich hlavním účelem není předávání odborných znalostí.

77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Tento oddíl zahrnuje pronájem a leasing hmotného (např. automobilů, počítačů, spotřebních výrobků, strojů
a zařízení) a nefinančního nehmotného investičního majetku zákazníkům za nájemní poplatek nebo leasingovou
platbu, které je nutno periodicky hradit.
Tento oddíl se člení na:
- pronájem motorových vozidel
- pronájem rekreačních a sportovních potřeb a jiných spotřebních výrobků
- pronájem strojů a zařízení, které se často používají při vykonávání obchodní činnosti, včetně dopravních prostředků
- leasing produktů chráněných jako duševní vlastnictví a jim podobných.
Tento oddíl zahrnuje pouze operativní leasing.
Tento oddíl nezahrnuje:
- finanční leasing (64.91)
- pronájem pozemků, budov a bytů (sekce L)
- pronájem zařízení s obslužným personálem (odpovídající třídy podle činností vykonávaných těmito zařízeními,
např. stavebnictví (sekce F) a doprava (sekce H)

77.1 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
77.11 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Z:
- pronájem a operativní leasing osobních automobilů a jiných motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t
včetně, bez řidiče
N:
- pronájem automobilů a lehkých motorových vozidel s řidičem (49.32, 49.39)

77.12 Pronájem a leasing nákladních automobilů
Z:
- pronájem a operativní leasing:
• nákladních automobilů, užitkových přívěsů a motorových vozidel s celkovou hmotností nad 3,5 t
• obytných automobilů
N:
- pronájem nákladních automobilů s řidičem (49.41)

77.2 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Tato skupina zahrnuje kromě pronájmu výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost také pronájem
rekreačních a sportovních potřeb a videokazet. Obecně se jedná o krátkodobý pronájem těchto výrobků, i když
v některých případech můžou být výrobky zapůjčeny na delší časové období.

77.21 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
Z:
pronájem rekreačních a sportovních potřeb:
- výletních lodí, kanoí a plachetnic
- jízdních kol
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- lehátek a slunečníků
- lyží
- ostatního sportovního vybavení
N:
- pronájem výletních lodí a plachetnic s posádkou (50.10, 50.30)
- pronájem videokazet a disků (77.22)
- pronájem ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n. (77.29)
- pronájem (půjčování) vybavení a potřeb pro volný čas a rekreaci jako nedílná součást rekreačních zařízení (93.29)

77.22 Pronájem videokazet a disků
Z:
pronájem videokazet, gramofonových desek, CD, DVD atd.

77.29 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Z:
- pronájem všech druhů výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (kromě rekreačních a sportovních
potřeb) domácnostem nebo podnikům:
• textil, oděvy a obuv
• nábytek, keramika a sklo, kuchyňské a stolní nádobí, domácí elektrické spotřebiče
• šperky, hudební nástroje, jevištní dekorace a kostýmy
• knihy, noviny a časopisy
• stroje a zařízení využívané amatéry nebo kutily, např. nářadí pro opravy v domácnostech
• květiny a rostliny
• elektronické přístroje pro použití v domácnosti
N:
- pronájem osobních a nákladních automobilů, přívěsů a vozidel pro volný čas bez řidiče (77.1)
- pronájem rekreačních a sportovních potřeb (77.21)
- půjčování videokazet a disků (77.22)
- pronájem kancelářského nábytku (77.33)
- pronájem motocyklů a obytných přívěsů bez řidiče (77.39)
- pronájem prádla, pracovních oděvů a podobně prádelnami (96.01)

77.3 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
77.31 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
Z:
- pronájem a operativní leasing zemědělských a lesnických strojů a zařízení bez obsluhy:
• pronájem výrobků třídy 28.30 (zemědělské traktory atd.)
N:
- pronájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení s obsluhou (01.61, 02.40)

77.32 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
Z:
- pronájem a operativní leasing stavebních strojů a zařízení bez obsluhy:
• jeřábové vozy (autojeřáby)
• lešení a pracovní plošiny, bez montáže a demontáže
N:
- pronájem stavebních strojů a zařízení s obsluhou (oddíl 43), např. pronájem lešení a pracovních plošin s montáží
a demontáží (43.99)
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77.33 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
Z:
- pronájem a operativní leasing kancelářských strojů a zařízení bez obsluhy:
• počítačů a počítačových periferních zařízení
• kopírek, psacích strojů a zařízení na zpracování dat
• účtovacích strojů a zařízení, registračních pokladen, kalkulaček atd.
• kancelářského nábytku

77.34 Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
Z:
- pronájem a operativní leasing vodních dopravních prostředků bez obsluhy:
• obchodní lodě
N:
- pronájem vodních dopravních prostředků s obsluhou (oddíl 50)
- pronájem rekreačních lodí (77.21)

77.35 Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
Z:
- pronájem a operativní leasing leteckých dopravních prostředků bez obsluhy:
• letadel
• horkovzdušných balonů
N:
- pronájem leteckých dopravních prostředků s obsluhou (oddíl 51)

77.39 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Z:
- pronájem a operativní leasing ostatních strojů a zařízení bez obsluhy, které jsou obecně užívány odvětvími
ekonomiky jako výrobní prostředky:
• motorů a turbín
• obráběcích strojů
• těžebních strojů a zařízení, zařízení pro těžbu ropy
• profesionálních rozhlasových, televizních a komunikačních zařízení
• zařízení pro filmový průmysl
• měřících a kontrolních zařízení
• ostatních strojů pro vědecké nebo průmyslové využití
- pronájem a operativní leasing pozemních dopravních prostředků a zařízení (kromě osobních a nákladních
automobilů) bez řidiče:
• motocyklů, karavanů, obytných přívěsů atd.
• kolejových vozidel
ZT:
- pronájem zvířat (např. dostihových koní, stád)
- pronájem kontejnerů (např. obytných, kancelářských)
- pronájem palet
N:
- pronájem jízdních kol (77.21)
- pronájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení (77.31)
- pronájem stavebních strojů a zařízení (77.32)
- pronájem kancelářských strojů a zařízení, vč. počítačů (77.33)
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77.4 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných
autorským právem
77.40 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským
právem
Tato třída zahrnuje činnosti spojené s povolováním užívat produkty chráněné jako duševní vlastnictví a podobné
produkty, za které se vlastníkovi (autorovi) produktu platí autorský honorář nebo licenční poplatek (tj. majetková
hodnota). Leasing těchto produktů může mít různou podobu, jako povolení ke kopírování, užití v následných
procesech nebo produktech, obchodní činnosti v rámci franšízingu atd. Aktuální vlastník mohl, ale také nemusel tyto
produkty vytvořit.
Z:
- leasing produktů chráněných jako duševní vlastnictví a podobných produktů (kromě děl chráněných autorským
zákonem, jako jsou knihy nebo software)
- přijímání poplatků za užívání následujících produktů:
• patenty
• ochranné známky
• obchodní značky
• práva na průzkum nerostného bohatství
• franšízové dohody
N:
- získávání vlastnických práv k dílům chráněným autorským právem a vydavatelské činnosti (oddíly 58 a 59)
- vydávání a šíření děl chráněných autorským právem (knihy, software, filmy) (oddíly 58 a 59)
- leasing pozemků, budov a bytů (68.20)
- operativní leasing hmotných produktů (77.1, 77.2 a 77.3)
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78 Činnosti související se zaměstnáním
Tento oddíl zahrnuje vytváření přehledů volných pracovních míst a doporučování nebo umísťování uchazečů
o zaměstnání, přičemž umísťovaní jednotlivci nejsou zaměstnávány v kancelářích zprostředkovávajících pracovní
místa, poskytování pracovníků klientským firmám na časově omezené období za účelem přechodného nahrazení
nebo posílení stavu zaměstnanců klienta a činnosti související s poskytováním dalších lidských zdrojů.
Tento oddíl zahrnuje:
- činnosti vyhledávání a umísťování uchazečů o zaměstnání
- činnosti castingových agentur
Tento oddíl nezahrnuje:
- činnosti uměleckých agentů, kteří zastupují jednotlivce ve snaze získat pro ně vystoupení ve filmu, v televizi, divadle
apod. (74.90)

78.1 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
78.10 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
Tato třída zahrnuje vytváření přehledů volných pracovních míst a doporučování nebo umísťování uchazečů
o zaměstnání, přičemž umísťovaní jednotlivci nejsou zaměstnanci agentury, která práci zprostředkovává.
Z:
- vyhledávání, výběr a umísťování žadatelů o zaměstnání
- činnosti castingových agentur, např. hereckých, modelingových
- on-line činnosti agentur zprostředkovávající zaměstnání
N:
- činnosti uměleckých agentů nebo agentur (74.90)

78.2 Činnosti agentur poskytujících práci na přechodnou dobu
78.20 Činnosti agentur poskytujících práci na přechodnou dobu
Tato třída zahrnuje dodávání pracovníků klientským firmám na časově omezené období za účelem přechodného
nahrazení nebo posílení stavu zaměstnanců klienta, přičemž poskytovaní jednotlivci jsou zaměstnanci dočasné
pomocné jednotky. Jednotky klasifikované v této třídě nevykonávají přímý dohled nad pracovníky na pracovištích
klienta.

78.3 Ostatní poskytování lidských zdrojů
78.30 Ostatní poskytování lidských zdrojů
Tato třída zahrnuje poskytování lidských zdrojů zákazníkům. Jednotky klasifikované v této třídě reprezentují
zaměstnavatele, který eviduje mzdové, daňové a jiné finanční a personální záležitosti zaměstnance, nezodpovídá
však za řízení a kontrolu zaměstnanců.
Poskytování lidských zdrojů (přenechání pracovních sil) se praktikuje dlouhodobě nebo na dobu neurčitou, jednotky
klasifikované v této třídě vykonávají širokou škálu povinností souvisejících s personálním řízením.
N:
- poskytování lidských zdrojů zároveň s řízením nebo dohledem nad provozem podniku (třídy činnosti příslušného
podniku)
- přenechávání pracovních sil za účelem přechodného nahrazení nebo posílení stavu zaměstnanců klienta na časově
omezené období (78.20)
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79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související
činnosti
Tento oddíl zahrnuje činnosti agentur, které se primárně zabývají prodejem cestovních, zájezdových, dopravních
a ubytovacích služeb široké veřejnosti a firmám, a činnosti spojené s uspořádáním a organizováním zájezdů, které
jsou prodávány prostřednictvím cestovních agentur nebo přímo organizátory zájezdů, např. cestovními kancelářemi;
v oddílu jsou zahrnuty také další rezervační činnosti, související s cestováním, činnosti průvodců a činnosti
na propagaci cestovního ruchu.

79.1 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Tato skupina zahrnuje činnosti agentur, které se primárně zabývají prodejem cestovních, zájezdových, dopravních
a ubytovacích služeb široké veřejnosti a firmám, a činnosti spojené s uspořádáním a organizováním zájezdů, které
jsou prodávány prostřednictvím cestovních agentur nebo přímo organizátory zájezdů, např. cestovními kancelářemi.

79.11 Činnosti cestovních agentur
Z:
- činnosti agentur, které se primárně zabývají prodejem cestovních, zájezdových, dopravních a ubytovacích služeb
široké veřejnosti a firmám na velkoobchodní nebo maloobchodní bázi

79.12 Činnosti cestovních kanceláří
Z:
- sestavování a organizování zájezdů, které jsou prodávány prostřednictvím cestovních agentur nebo přímo
organizátory zájezdů - cestovními kancelářemi; zájezdy mohou obsahovat některou nebo všechny z následujících
služeb:
• dopravu
• ubytování
• stravu
• návštěvy muzeí, kulturních památek, turistických zajímavostí, divadelních a hudebních představení, sportovních
akcí

79.9 Ostatní rezervační a související činnosti
79.90 Ostatní rezervační a související činnosti
Z:
- ostatní rezervační služby související s cestováním:
• rezervaci dopravy, hotelů, restaurací, pronájmu automobilů, zábavních a sportovních akcí atd.
- timeshare programy (právo užívat rekreační zařízení na stanovený časový úsek během roku minimálně na 3 roky
dopředu)
- činnosti agentur, zabývajících se prodejem vstupenek na divadelní představení, sportovní a další rekreační
a zábavní akce
- pomocné služby návštěvníkům:
• poskytování cestovních informací
• činnosti průvodců
- činnosti na propagaci cestovního ruchu
N:
- činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří (79.11 a 79.12)
- plánování a provádění akcí jako shromáždění, kongresy a konference (82.30)
79.90.1 Průvodcovské činnosti
79.90.9 Ostatní rezervační a související činnosti j. n.
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80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
Tento oddíl zahrnuje činnosti související s bezpečností, jako například pátrací a detektivní služby, strážní a hlídací
služby, sbírání a doručování peněz v hotovosti, dokladů nebo jiných cenností za pomoci personálu a vybavení
na ochranu takového majetku během přepravy, provoz elektronických poplašných systémů jako jsou poplašná
zařízení proti vloupání a požáru se zaměřením na dálkové monitorování těmito systémy, často však také spojený
s prodejními, instalačními a opravárenskými službami. Jestliže jsou poslední jmenované služby poskytovány
samostatně, nespadají do tohoto oddílu a zatřiďují se v maloobchodě, stavebnictví atd.

80.1 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
80.10 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Tato třída zahrnuje poskytování jedné nebo více následujících činností: strážní a hlídací služby, sbírání a doručování
peněz v hotovosti, dokladů nebo jiných cenností za pomoci personálu a vybavení na ochranu takového majetku
během přepravy.
Z:
- služby pancéřovanými automobily
- služby osobních strážců
- vyšetření na detektoru lži (polygrafu)
- snímání a porovnávání otisků prstů
- ostrahy objektů
N:
- činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti a pořádku (84.24)

80.2 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
80.20 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Z:
- monitorování nebo dálkové monitorování elektronických poplašných systémů, jako jsou poplašná zařízení proti
vloupání a požáru, včetně jejich instalace a údržby
- instalace, opravy, renovace nebo úpravy mechanických nebo elektronických zamykacích zařízení, sejfů
a bezpečnostních schránek ve spojení s jejich následným monitorováním
Jednotky, které vykonávají tyto činnosti, mohou být také zapojeny do prodeje takovýchto bezpečnostních systémů,
mechanických nebo elektronických zamykacích zařízení, sejfů a bezpečnostních schránek.
N:
- instalaci bezpečnostních systémů, jako jsou poplašná zařízení proti vloupání a požáru, bez následného
monitorování (43.21)
- maloobchod s elektronickými bezpečnostními systémy, mechanickými nebo elektronickými zamykacími zařízeními,
sejfy a bezpečnostními schránkami, bez monitorování, instalace nebo údržby (47.59)
- poradenství v oblasti bezpečnosti (74.90)
- činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti (84.24)
- vyhotovování duplikátů klíčů (95.29)

80.3 Pátrací činnosti
80.30 Pátrací činnosti
Z:
- pátrací a detektivní činnosti
- činnosti všech soukromých vyšetřovatelů, bez ohledu na druh zákazníka nebo na účel vyšetřování
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81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Tento oddíl zahrnuje poskytování řady obecných pomocných služeb, např. kombinovaných pomocných služeb
v objektech zákazníka, úklid interiéru a exteriéru všech typů budov, čištění strojů a průmyslových zařízení, vlaků,
autobusů, letadel atd., čištění vnitřků nádrží cisternových vozidel, dezinfekci a hubení škůdců v budovách, vlacích,
na lodích atd., čištění lahví, čištění ulic, odklízení sněhu, péči o krajinu, její údržbu a poskytování těchto služeb
společně s návrhy terénních úprav krajiny a jejich realizací, tj. zakládáním cestiček, opěrných zdí, teras, plotů, jezírek
a podobných staveb.

81.1 Kombinované pomocné činnosti
81.10 Kombinované pomocné činnosti
Tato třída zahrnuje poskytování kombinovaných pomocných služeb v objektech zákazníka. K těmto službám patří
celkový úklid a údržba interiéru, likvidace odpadků, strážní a bezpeční služba, třídění pošty, recepce, praní prádla
a související podpůrné činnosti pro provoz objektu. Tyto podpůrné činnosti jsou vykonávány provozními pracovníky,
kteří nemají nic společného s podnikáním nebo činnostmi zákazníka a nenesou ani za činnosti zákazníka žádnou
odpovědnost.
N:
- poskytování pouze jedné z podpůrných služeb (např. celkový úklid interiéru) nebo vykonávání pouze jediného úkolu
(např. topení) (viz příslušná třída podle poskytované činnosti)
- poskytování řídících a provozních pracovníků pro úplný provoz zařízení klienta, např. hotel, restauraci, důl,
nemocnici (viz třída provozované jednotky)
- správa a obsluha počítačových systémů anebo zařízení na zpracování dat u klienta (62.03)
- provoz nápravných zařízení na základě smlouvy nebo dohody (84.23)

81.2 Úklidové činnosti
Tato skupina zahrnuje všeobecný (nespecializovaný) úklid interiéru a exteriéru všech typů budov, specializovaný
úklid budov a ostatní specializované úklidové činnosti, čištění strojů a průmyslových zařízení, čištění vnitřků
cisternových vozů, dezinfekce a hubení škůdců v budovách a zařízeních, čištění lahví, čištění ulic a odklízení sněhu.
Tato skupina nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- úklid nových budov bezprostředně po dokončení stavebních prací (43.39)
- čištění exteriéru budov párou, tryskáním písku apod. (43.99)
- šamponování koberců a předložek, praní závěsů a záclon (96.01)

81.21 Všeobecný úklid budov
Z:
- všeobecný (nespecializovaný) úklid
• všech typů budov:
 kanceláří
 domů nebo bytů, budov s více bytovými jednotkami
 továren
 obchodů
 institucí
• firemních areálů, profesionálních provozoven
Tyto činnosti se zpravidla týkají vnitřního úklidu, může tu však být zahrnuto i čištění přilehlých vnějších ploch, jako
jsou okna a průchody.
N:
- specializovaný úklid, jako je mytí oken, čištění komínů, krbů, kamen, pecí, kotlů, větracích šachet a ventilačních
systémů (81.22)
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81.22 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
Z:
- úklid vnějších prostor všech typů budov (kanceláří, továren, obchodů, institucí, domů, budov s více bytovými
jednotkami), firemních areálů, profesionálních provozoven
- specializovaný úklid budov, jako mytí oken, čištění komínů, krbů, kamen, pecí, kotlů, větracích šachet a ventilačních
systémů
- čištění strojů a průmyslových zařízení
- ostatní úklid budov a průmyslových areálů j. n.
N:
- čištění exteriéru budov párou, tryskáním písku apod. (43.99)

81.29 Ostatní úklidové činnosti
Z:
- čištění a údržbu plaveckých bazénů
- úklid vlaků, autobusů, letadel atd.
- čištění vnitřků nádrží cisternových vozidel
- dezinfekci a hubení škůdců
- čištění lahví
- čištění ulic a odklízení sněhu
- ostatní úklidové činnosti j. n.
N:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- čištění automobilů, provoz mycích linek (45.20)

81.3 Činnosti související s úpravou krajiny
81.30 Činnosti související s úpravou krajiny
Z:
- výsadbu, péči a údržbu parků a zahrad pro:
• soukromou a veřejnou bytovou zástavbu
• stavby veřejných a poloveřejných subjektů (školy, nemocnice, administrativní budovy, kostely atd.)
• průmyslovou a komerční zástavbu
- péči a údržbu
• komunálních ploch (parků, zelených ploch, hřbitovů atd.)
• dopravních komunikací (silnic, železničních a tramvajových tratí, vodních cest, přístavů)
- ozelenění
• budov (střešní zahrady, zimní zahrady, ozelenění fasád atd.)
• hřišť a stadionů (fotbalových hřišť, golfových hřišť atd.), školních hřišť, rekreační luk a jiných prostor pro volný
čas
- ozelenění a údržbu ploch v okolí stojatých a tekoucích vod (sběrných nádrží, proměnlivých vlhkých ploch, rybníků,
plaveckých bazénů, vodních příkopů, vodotečí, čistíren odpadních vod)
- pěstování porostů na ochranu před hlukem, větrem, erozí a oslněním
N:
- produkci pro obchod a výsadbu rostlin a stromů pro komerční účely (oddíly 01, 02)
- stromkové a lesní školky (01.30, 02.10)
- udržování pozemků v dobrém ekologickém stavu pro využití v zemědělství (01.61)
- stavební činnosti související s tvorbou a úpravou krajiny (sekce F)
- plánování a návrhy na úpravu krajiny, činnosti architektů (71.11)
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82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Tento oddíl zahrnuje poskytování celé řady každodenních administrativních a běžných rutinních podpůrných úkonů
na základě smlouvy nebo dohody. Tento oddíl také zahrnuje všechny podpůrné služby pro podnikání jinde
neuvedené.
Jednotky zařazené do tohoto oddílu neposkytují pro zajištění kompletního provozu firmy provozní personál.

82.1 Administrativní a kancelářské činnosti
Tato skupina zahrnuje poskytování celé řady každodenních administrativních služeb, jako je finanční plánování,
vystavování faktur a uchovávání dokladů, získávání personálu, dodávky a logistika, na základě smlouvy nebo
dohody.
Tato skupina také zahrnuje poskytování podpůrných služeb pro jiné firmy na základě smlouvy nebo dohody, přičemž
se jedná o běžné rutinní činnosti, které firmy a organizace tradičně provádějí samy.
Jednotky zařazené do této skupiny neposkytují pro zajištění kompletního provozu firmy provozní personál. Jednotky,
zabývající se pouze jednou konkrétní formou těchto činností, jsou klasifikovány podle této konkrétní činnosti.

82.11 Univerzální administrativní činnosti
Z:
- poskytování kombinace každodenních sekretářských služeb na základě smlouvy nebo dohody, jako je recepce,
finanční plánování, vystavování faktur a vedení evidence, personální a poštovní služby atd.
N:
- poskytování pouze jedné konkrétní formy těchto činností (viz třída této konkrétní činnosti)
- poskytování provozního personálu bez dozoru (oddíl 78)

82.19 Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
Tato třída zahrnuje celou řadu specializovaných kancelářských podpůrných činností. Činnosti
kopírování/rozmnožování, tisku zde zahrnuté pokrývají tisk pouze minimálním nákladem.
Z:
- přípravu dokumentů
- editování a korekturu dokumentů
- psaní a zpracovávání textů (na psacím stroji, počítači)
- podpůrné sekretářské služby
- přepis dokumentů a další sekretářské služby
- psaní dopisů a resumé
- poskytování pronájmu poštovních přihrádek a jiné poštovní a zasílací služby, jako je předběžné třídění, adresování
atd.
- fotokopírování
- rozmnožování
- plánografické kopírování
- ostatní služby související s kopírováním dokumentů (bez poskytování tiskařských služeb, jako je příprava tisku,
ofsetový tisk, rychlotisk, digitální tisk)
N:
- tisk dokumentů (ofsetový tisk, rychlotisk atd.) (18.12)
- přípravu tisku (18.13)
- organizování reklamních kampaní (poštou, elektronicky) (73.11)
- specializované stenografické činnosti, jako jsou soudní záznamy (82.99)
- veřejné stenografické služby (82.99)

82.2 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
82.20 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
Z:
- činnosti call center, vyřizování zavolaných dotazů, příchozích hovorů, odpovídání na volání klientů prostřednictvím
živých operátorů, automatického rozdělování hovorů, integrovaných počítačových/telefonních systémů,
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interaktivních hlasových odpovídacích systémů nebo obdobných metod k vyřízení obdržených objednávek,
poskytování informací o produktech, vyřizování požadavků a reklamací zákazníků
- činnosti call center, zabezpečující odchozí hovory užitím obdobných postupů pro prodej nebo odbyt zboží nebo
služeb potencionálním zákazníkům, provádění průzkumu trhu, veřejného mínění a podobných činností pro
zákazníky

82.3 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.30 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
Z:
- organizování, propagaci a/nebo řízení akcí, jako jsou firemní a obchodní výstavy, veletrhy, kongresy, konference
a zasedání, přičemž může a nemusí být zahrnuto poskytnutí managementu, může a nemusí být zahrnuto
poskytnutí personálu pro provoz zařízení, v nichž se tyto akce konají

82.9 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Tato skupina zahrnuje činnosti inkasních agentur, informačních úvěrových kanceláří a všechny podpůrné činnosti
pro podnikání, které nejsou klasifikovány jinde.

82.91 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
Z:
- inkasování pohledávek a převod inkasovaných částek na zákazníky, jako je inkaso směnek nebo pohledávek
- sestavování informací např. o úvěrovém chování nebo profesionálním vývoji soukromých osob, o úvěrovém
chování firem a poskytování těchto informací finančním institucím, maloobchodníkům a jiným subjektům, které mají
potřebu posoudit úvěruschopnost těchto osob a firem

82.92 Balicí činnosti
Z:
- balicí činnosti na základě smlouvy nebo dohody, přičemž mohou nebo nemusí být zahrnuty automatizované
postupy:
• plnění tekutin do lahví
• balení pevných látek (balení bublinkové, fóliové atd.)
• bezpečnostní balení farmaceutických přípravků
• etiketování, potisk a označování
• balení balíků a dárků
N:
- výrobu nealkoholických nápojů a produkci minerálních vod (11.07)
- balicí činnosti související s dopravou (52.29)

82.99 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Z:
- zajišťování doslovných zápisů a stenografických záznamů soudních jednání a následných přepisů, jako:
• soudní zprávy nebo stenografické záznamy
• veřejné stenografické služby
- titulkování živých televizních přenosů ze schůzí, konferencí v reálném čase (tj. simultánně)
- správa adresářů s čárkovými kódy
- tisk čárkových kódů
- obstarávání finančních prostředků na základě smlouvy nebo dohody
- služby spojené se znovuzískáním majetku
- vybírání mincí z parkovacích hodin
- činnosti nezávislých aukcionářů
- správu věrnostních programů
- ostatní jinde nezařazené podpůrné činnosti pro podnikání
N:
- titulkování filmů a videozáznamů, opatřování popisek a titulků (59.12)
- přepisy dokumentů (82.19)
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SEKCE O – VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Tato sekce zahrnuje činnosti státní povahy, které obvykle vykonává veřejná správa. Patří k tomu vydávání
rozhodnutí, předpisů, právní výklad zákonů a z nich vyplývajících předpisů stejně jako správa programů na nich
založených, legislativní činnosti, daňová správa, obrana země, veřejná bezpečnost a pořádek, imigrační služby,
zahraniční věci a správa vládních programů. Tato sekce dále zahrnuje povinné sociální pojištění.
Právní nebo institucionální postavení není samo o sobě rozhodující pro zařazení určité činnosti do této sekce, nýbrž
mnohem více ta okolnost, že určitá činnost vykazuje charakter popsaný v předcházejícím odstavci. To znamená,
že činnosti uvedené v jiné části této klasifikace nespadají do této sekce, i když jsou prováděny veřejnými subjekty.
Například správa školského systému (předpisy, dozor, učební osnovy) spadá do této sekce, avšak samotná výuka
ne (viz sekce P); péče ve vězeňských nebo vojenských nemocnicích je zatříděna ve zdravotní péči (viz sekce Q).
Na druhé straně některé činnosti uvedené v této sekci mohou být vykonávány jinými institucemi než státními nebo
veřejnými.

84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
84.1 Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
Tato skupina zahrnuje všeobecné činnosti veřejné správy (například výkonnou, legislativní, finanční a jinou správu
na všech úrovních) a dohled v oblasti hospodářské a sociální.

84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy
Z:
- správní činnosti výkonných a legislativních ústředních, regionálních a místních orgánů
- správu a dohled nad finančními záležitostmi:
• realizace daňových programů
• vybírání daní a celních poplatků, prošetřování daňových prohřešků
• celní správu
- sestavování rozpočtu a správu veřejných prostředků a státního dluhu:
• shánění a získávání peněžních prostředků a kontrola nad jejich vydáváním
- řízení celkové (státní) výzkumné a vývojové politiky a s tím souvisejících prostředků
- řízení a provádění celkového hospodářského a sociálního plánování a statistických služeb na různých úrovních
N:
- provoz budov vlastněných státem nebo využívaných státními institucemi (68.2 a 68.3)
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení osobní a fyzické pohody občanů a s tím spojených
prostředků (84.12)
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti
(84.13)
- řízení výzkumných a vývojových opatření důležitých pro obranu a s tím spojených prostředků (84.22)
- provoz státních archivů (91.01)

84.12 Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotním péče, vzděláváním, kulturou
a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
Z:
- veřejnou správu programů zaměřených na zlepšení osobní a fyzické pohody občanů:
• zdraví
• vzdělávání
• kultura
• sport
• rekreace
• životní prostředí
• bydlení
• sociální služby
- veřejnou správu výzkumných a vývojových politik a s tím souvisejících prostředků pro tyto oblasti
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ZT:
- financování rekreačních a kulturních činností
- rozdělování grantů umělcům
- správu programů v oblasti zásobování pitnou vodou
- řízení sběru a likvidace odpadů
- správu programů na ochranu životního prostředí
- správu programů pro výstavbu bytů
N:
- likvidaci odpadních vod a odpadů, odstraňování znečištění životního prostředí (oddíly 37, 38 a 39)
- činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- vzdělávání (viz sekce P)
- činnosti související s lidským zdravím (oddíl 86)
- muzea a jiná kulturní zařízení (oddíl 91)
- činnosti státních knihoven a archivů (91.01)
- sportovní a jiné rekreační činnosti (oddíl 93)

84.13 Regulace a podpora podnikatelského prostředí
Z:
- veřejnou správu a regulaci včetně dotací do různých hospodářských oblastí:
• zemědělství
• územní využití
• energie a zdroje nerostných surovin
• infrastruktura
• doprava
• komunikace
• hotelnictví a cestovní ruch
• velkoobchod a maloobchod
- řízení výzkumných a vývojových politik zaměřených na zlepšení hospodářské výkonnosti a konkurenceschopnosti
a s tím souvisejících prostředků
- řízení obecných záležitostí týkajících se pracovních sil
- realizaci opatření týkajícího se regionálního rozvoje, např. na snížení nezaměstnanosti
N:
- činnosti v oblasti výzkumu a experimentálního vývoje (oddíl 72)

84.2 Činnosti pro společnost jako celek
Tato skupina zahrnuje činnosti v oblastech zahraničních věcí, obrany, veřejného pořádku a bezpečnosti.

84.21 Činnosti v oblasti zahraničních věcí
Z:
- řízení a provoz ministerstva zahraničních věcí a diplomatických a konzulárních zastoupení v cizině nebo v sídlech
mezinárodních organizací
- řízení, provoz a podporu informačních a kulturních služeb zaměřených na šíření v zahraničí
- poskytování pomoci cizím zemím buď prostřednictvím mezinárodních organizací nebo jinak
- poskytování vojenské pomoci cizím zemím
- řízení zahraničního obchodu, mezinárodních finančních a technických záležitostí
N:
- mezinárodní pomoc při katastrofách a pomoc uprchlíkům (88.99)
84.21.1 Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím
mezinárodních organizací
84.21.2 Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy
84.21.9 Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí
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84.22 Činnosti v oblasti obrany
Z:
- řízení, kontrolu a správu rezortu obrany, kontrolu a nasazení pozemních, námořních, vzdušných a kosmických
obranných sil, jako jsou:
• bojové jednotky pozemního vojska, vojenského námořnictva a letectva
• ženijní jednotky, doprava, spoje, zpravodajské služby, materiální a personální zabezpečení a ostatní nebojové
jednotky a oddíly
• rezervní a pomocné síly v rezortu obrany
• vojenskou logistiku (zásobování, výzbroj, stavby atd.)
• zdravotní péči o vojenský personál v terénu
- řízení, provoz a podporu sil civilní obrany
- podporu při vypracovávání krizových plánů a provádění cvičení za účasti civilistů a obyvatelstva
- řízení výzkumných a vývojových opatření důležitých pro obranu a s tím spojených prostředků
N:
- činnosti v oblasti výzkumu a experimentálního vývoje (oddíl 72)
- poskytování vojenské pomoci cizím zemím (84.21)
- činnosti vojenských soudů (84.23)
- poskytování zásob pro domácí pohotovostní použití v případě mírových katastrof (84.24)
- vzdělávání na vojenských školách, univerzitách a akademiích (85.4)
- činnosti vojenských nemocnic (86.10)

84.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
Z:
- řízení a provoz správních, občanských, trestních a vojenských soudů a soudního systému, včetně právního
zastupování a poradenství jménem státu nebo jsou-li poskytovány státem, hrazené v hotovosti nebo ve službách
- vynášení rozsudků a výklad zákonů
- urovnávání občanských sporů
- řízení věznic a poskytování nápravných služeb, včetně rehabilitačních, bez ohledu na to, zda jsou tyto spravovány
a poskytovány státem nebo soukromými subjekty na základě smlouvy nebo dohody
N:
- poradenství a zastupování v občanských, trestních a jiných záležitostech (69.10)
- činnosti vězeňských škol (oddíl 85)
- činnosti vězeňských nemocnic (86.10)

84.24 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
Z:
- řízení a nasazení řádných a pomocných policejních jednotek podporovaných veřejnými orgány a přístavní, hraniční
a pobřežní policie a jiných speciálních policejních jednotek, včetně řízení dopravy, registrace cizinců a vedení
protokolů o zatčení
- poskytování zásob pro domácí pohotovostní použití v případě mírových katastrof
N:
- provoz policejních laboratoří (71.20)
- řízení a nasazení vojenských ozbrojených sil (84.22)

84.25 Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Z:
- hašení požárů a protipožární ochranu:
• řízení a zásahy profesionálních a dobrovolných hasičů při hašení požárů, protipožární ochraně, záchraně osob
a zvířat, pomoc při místních katastrofách, záplavách, dopravních nehodách atd.
N:
- protipožární ochranu lesa a hašení lesních požárů (02.40)
- hašení požárů na ropných a plynových polích (09.10)
- hašení požárů a protipožární ochranu na letištích nespecializovanými jednotkami (52.23)
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84.3 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
84.30 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
Z:
- financování a správu státních programů sociálního zabezpečení:
• nemocenské, úrazové pojištění a pojištění nezaměstnanosti
• starobní důchody
• programy na vyrovnání finančních ztrát v důsledku mateřství, dočasné pracovní neschopnosti, ovdovění atd.
N:
- sociální zabezpečení jiné než povinné (65.30)
- poskytování sociálních služeb a sociální péče (bez poskytování přístřeší) (88.10 a 88.99)
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SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ
Tato sekce zahrnuje vzdělávání na všech stupních a pro všechna povolání. Výuku lze provádět ústně nebo písemně,
prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo jako dálkový kurz.
Sekce zahrnuje jak vzdělávání nejrůznějšími institucemi řádného školského systému na různých stupních,
tak i vzdělávání dospělých, alfabetizační programy atd. Patří sem rovněž vzdělávání na různých stupních vojenských
škol a akademií, vězeňských škol atd. Sekce zahrnuje jak veřejné, tak i soukromé vzdělávání.
V každé úrovni vzdělávání je v počátečním stadiu zahrnuto také zvláštní vzdělávání pro tělesně nebo duševně
postižené žáky.
Členění této sekce je založeno na úrovních vzdělání definovaných v klasifikaci ISCED 1997. Činnosti vzdělávacích
zařízení poskytujících výuku na úrovni ISCED 0 jsou klasifikovány v 85.10, na úrovni ISCED 1 v 85.20, na úrovních
ISCED 2-3 ve skupině 85.3, na úrovni ISCED 4 v 85.41 a na úrovních ISCED 5-6 v 85.42.
Tato sekce zahrnuje také výuku týkající se primárně sportovních a rekreačních činností, jako jsou tenis nebo golf,
a podpůrné činnosti ve vzdělávání.

85 Vzdělávání
85.1 Předškolní vzdělávání
85.10 Předškolní vzdělávání
Z:
- vzdělávání, které předchází první úrovni; předškolní vzdělávání je definováno jako počáteční stadium organizované
výuky, je určené zejména nejmladším dětem, které má seznámit se školním prostředím; předškolní vzdělávání plní
funkci jakého si mostu mezi domovem a školním prostředím
N:
- denní péči o děti, včetně denní péče o děti v jeslích (88.91)

85.2 Primární vzdělávání
85.20 Primární vzdělávání
Primární vzdělávání je zpravidla poskytováno dětem, nicméně tato třída zahrnuje také alfabetizační programy pro
dospělé.
Z:
- provádění všeobecně vzdělávací výuky a s tím související celoroční výuková práce s cílem poskytnout žákům
základní znalosti čtení, psaní a matematiky a elementární porozumění v předmětech či oblastech jako je dějepis,
zeměpis, přírodní vědy, společenské vědy, umění a hudba
ZT:
- alfabetizační programy v rámci nebo mimo rámec školského systému, které se svým obsahem podobají programům
primárního vzdělávání, avšak jsou určeny lidem, kteří jsou svým věkem považováni za příliš staré pro navštěvování
základních/obecných škol (tj. alfabetizační programy pro dospělé)
N:
- vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5
- denní péči o děti, včetně denní péče o děti v jeslích (88.91)

85.3 Sekundární vzdělávání
Tato skupina zahrnuje poskytování sekundárního všeobecného a sekundárního odborného vzdělávání.
N:
- vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5
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85.31 Sekundární všeobecné vzdělávání
Tato třída zahrnuje poskytování takového druhu vzdělávání, které dává základy pro celoživotní učení a rozvoj
člověka a které umožňuje další vzdělávání. Jednotky klasifikované v této třídě poskytují programy, které jsou obvykle
předmětově zaměřeny a vedeny odbornými učiteli; častěji je zaměstnáno více učitelů, kteří poskytují výuku ve své
oblasti specializace.
Výuka, s níž se začíná na tomto stupni a která se soustředí na určité předměty, může mít již určitý vliv na profesní
orientaci žáků. Výukové programy jsou určeny k tomu, aby studenti buď získali kvalifikaci pro své povolání, nebo byli
připraveni na vyšší vzdělávání technického či jiného zaměření nebo bez jakékoliv specializace.
Z:
- nižší sekundární všeobecné vzdělávání odpovídající v podstatě povinné školní docházce
- vyšší sekundární všeobecné vzdělávání v zásadě umožňující postsekundární vzdělávání
85.31.1 Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol
85.31.2 Střední všeobecné vzdělávání

85.32 Sekundární odborné vzdělávání
Tato třída zahrnuje poskytování vzdělávání, jehož těžiště spočívá v získání určité odbornosti, přičemž studenti
získávají pro své povolání jak teoretické vědomosti, tak také praktické dovednosti. Cíle výukových programů se
mohou lišit: od přípravy na nespecializovanou oblast zaměstnání až po přípravu na velmi specifické, konkrétní
profese.
Z:
- odborné vzdělávání, které předchází postsekundárnímu vzdělávání definovanému ve skupině 85.4
ZT:
- kurzy a školení průvodců
- kurzy a školení šéfkuchařů, hoteliérů a restauratérů
- kosmetické a kadeřnické kurzy
- kurzy a školení v oblasti oprav počítačů
- autoškoly pro profesionální řidiče motorových vozidel, např. řidiče nákladních automobilů a autobusů
- školy pro profesionální piloty
N:
- postsekundární odborné vzdělávání (85.4)
- umělecké vzdělávání a výuku, určené zejména k uspokojení zájmů, naplnění volného času nebo rozvoje vlastní
osobnosti (85.52)
- autoškoly, nikoli pro řidiče z povolání (85.53)
- kurzy a školení na pracovišti jako součást sociální péče, bez poskytnutí přístřeší (88.10 a 88.99)
85.32.1 Střední odborné vzdělávání na učilištích
85.32.2 Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách

85.4 Postsekundární vzdělávání
Tato skupina zahrnuje poskytování postsekundárního, nikoli terciárního vzdělávání, akademických kurzů a udělování
absolutorií na bakalářské, vysokoškolské a postgraduální úrovni. Předpokladem pro přijetí je ukončení minimálně
vyššího sekundárního vzdělání.
N:
- vzdělávání dospělých, jak je definováno ve skupině 85.5

85.41 Postsekundární nikoli terciární vzdělávání
Z:
- poskytování postsekundárního vzdělávání, které nelze považovat za vzdělávání terciární, např. doplňkového
postsekundárního vzdělávání jako přípravy na terciární vzdělávání nebo na postsekundární, nikoli terciární
vzdělávání profesní.
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85.42 Terciární vzdělávání
Z:
- první (bakalářský), druhý (magisterský) a třetí (doktorský) stupeň terciárního vzdělávání
ZT:
- umělecké školy poskytující terciární vzdělávání

85.5 Ostatní vzdělávání
Tato skupina zahrnuje další všeobecné a odborné vzdělávání a školení pro všechny profese a výuku, určenou
zejména k uspokojení zájmů, naplnění volného času nebo rozvoje vlastní osobnosti.
Nepatří sem vzdělávací činnosti popsané ve skupinách 85.1 – 85.4 (předškolní, primární, sekundární
a postsekundární vzdělávání). Patří sem tábory a školy, které skupinám nebo jednotlivcům poskytují výuku
ve sportovních aktivitách, výuku cizích jazyků, uměleckou, hereckou, hudební nebo jinou výuku nebo jiné
specializované kurzy a školení, které je nesrovnatelné se vzděláváním ve skupinách 85.1 – 85.4.

85.51 Sportovní a rekreační vzdělávání
Tato třída zahrnuje poskytování výuky ve sportovních aktivitách skupinám nebo jednotlivcům, například v táborech
nebo prostřednictvím škol. Patří sem sportovní tábory s přenocováním i bez přenocování. Nepatří sem všeobecně
vzdělávací školy, střední ani vysoké školy. Výuku lze provádět v nejrůznějších školicích zařízeních - ve svých
prostorách, v prostorách klienta, ve vzdělávacích střediscích nebo v jiných prostorách. Výuka zařazená do této třídy
je formálně organizovaná.
Z:
- sportovní výuku (baseball, basketbal, kriket, fotbal atd.)
- sportovní tábory
- výuku a kurzy gymnastiky
- výuku jezdectví v jezdeckých akademiích nebo školách
- výuku plavání
- výuku bojových sportů
- výuku karetních her (např. bridže)
- výuku jógy
- činnosti profesionálních sportovních instruktorů, cvičitelů, trenérů a koučů
N:
- umělecké vzdělávání (85.52)

85.52 Umělecké vzdělávání
Tato třída zahrnuje poskytování výuky v oblasti výtvarného, dramatického a hudebního umění. Jednotky, které tento
druh výuky poskytují, mohou být označovány jako „školy“, „studia“, „kurzy“ atd. Poskytují formálně organizovanou
výuku, určenou zejména k uspokojení zájmů, naplnění volného času nebo rozvoje vlastní osobnosti, avšak taková
výuka nevede k profesionálnímu zakončení, maturitě nebo absolutoriu vysoké školy.
Z:
- činnosti učitelů hry na klavír a jinou hudební výuku
- uměleckou výuku
- výuku tance a taneční studia, školy
- dramatické školy (kromě vysokých)
- umělecké a uměleckoprůmyslové školy (kromě vysokých)
- herecké školy (kromě vysokých)
- fotografické školy (kromě komerčních)
N:
- vysoké umělecké školy (85.42)
- výuku cizích jazyků (85.59)
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85.53 Činnosti autoškol a jiných škol řízení
ZT:
- letecké školy, školy plachtění a lodní školy, které nevydávají žádné komerční certifikáty ani povolení
N:
- autoškoly pro řidiče z povolání (85.32)
85.53.1 Činnosti autoškol
85.53.2 Činnosti leteckých škol
85.53.9 Činnosti ostatních škol řízení

85.59 Ostatní vzdělávání j. n.
Z:
- vzdělávání, které není definovatelné úrovní
- školní doučování
- vzdělávací střediska, která nabízejí doplňkové kurzy
- přípravné kurzy ke zkouškám
- jazykové a konverzační kurzy
- počítačové kurzy
- výuka náboženství
ZT:
- výcvik plavčíků
- školení v oblasti ochrany zdraví a záchrany života
- kurzy rétoriky
- kurzy rychlého čtení
N:
- alfabetizační programy pro dospělé (85.20)
- sekundární všeobecné vzdělávání (85.31)
- sekundární odborné vzdělávání (85.32)
- postsekundární vzdělávání (85.4)
85.59.1 Vzdělávání v jazykových školách
85.59.2 Environmentální vzdělávání
85.59.3 Inovační vzdělávání
85.59.9 Jiné vzdělávání j. n.

85.6 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
85.60 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
Z:
- zajišťování podpůrných činností pro vzdělávací procesy nebo vzdělávací systémy:
• poradenství v oblasti vzdělávání
• poradenské činnosti pro orientaci ve vzdělávání
• činnosti související s testováním znalostí
• činnosti související s vyhodnocováním testů
- organizování studentských výměnných programů
N:
- výzkum a experimentální vývoj v oblasti společenských a humanitních věd (72.20)
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SEKCE Q – ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče
v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem lékařské péče až po činnosti sociální péče bez
lékařské péče.

86 Zdravotní péče
Tento oddíl zahrnuje akutní nebo dlouhodobou zdravotní péči poskytovanou nemocnicemi, a to jak všeobecnými tak
specializovanými chirurgickými a psychiatrickými klinikami a odděleními nemocnic, léčebnami pro osoby závislé
na návykových látkách, sanatorii, zařízeními preventivní medicíny, léčebnými a pečovatelskými ústavy,
rehabilitačními středisky, nemocnicemi pro léčbu lepry a ostatními zdravotnickými zařízeními, která disponují
ubytovacími možnostmi a která poskytují širokou paletu lékařské péče, ať už se jedná o diagnostiku, ošetření nebo
léčbu. Tento oddíl dále zahrnuje konzultační a léčebné činnosti praktických lékařů, specializovaných lékařů
a chirurgů. Patří sem také všeobecná a speciální zubní péče a čelistní ortopedie. Tento oddíl kromě toho zahrnuje
všechny činnosti humánní medicíny, které nejsou vykonávány v nemocnicích nebo lékaři, ale příslušníky středního
zdravotnického personálu, kteří mají právní kvalifikaci k ošetřování pacientů.

86.1 Ústavní zdravotní péče
86.10 Ústavní zdravotní péče
Z:
- akutní nebo dlouhodobou zdravotní péči, to znamená lékařskou péči jako je diagnostika, ošetření a léčba, ve
všeobecných nemocnicích (např. v městských, krajských, fakultních, vojenských a vězeňských nemocnicích) a ve
specializovaných nemocnicích (např. v nemocnicích pro osoby závislé na návykových látkách nebo pro osoby
s chronickým duševním onemocněním, na odděleních infekčních nemocí, v porodnicích, ve specializovaných
sanatoriích); zdravotní péče je poskytována hospitalizovaným nemocným a je přímo kontrolována lékaři medicíny:
• činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu
• laboratorní a technické služby včetně činnosti radiologických a anestetických oddělení
• činnost lékařských pohotovostí
• činnosti na operačních sálech, nemocničních lékáren, přípravu jídla a ostatní nemocniční služby
• služby středisek plánovaného rodičovství, která poskytují lékařskou péči jako je sterilizace a přerušení
těhotenství, s ubytováním
N:
- laboratorní testy a vyšetření všech druhů materiálů a výrobků, s výjimkou lékařských testů a vyšetření (71.20)
- veterinární činnosti (75.00)
- lékařskou péči příslušníků ozbrojených sil v terénu (84.22)
- činnosti zubních ordinací obecné nebo speciální povahy (např. všeobecné zubní lékařství, endodontická
a pediatrická stomatologie, orální patologie); čelistní ortopedii (86.23)
- konzultace soukromých lékařů u hospitalizovaných pacientů (86.2)
- lékařská laboratorní vyšetření (86.90)
- činnosti záchranných služeb a dopravu nemocných (86.90)

86.2 Ambulantní a zubní zdravotní péče
Tato skupina zahrnuje konzultace a ošetření všeobecnými (praktickými) a specializovanými lékaři včetně chirurgů,
zubních lékařů atd. Tyto činnosti jsou vykonávány buď v soukromých praxích jednotlivců i skupin, nebo
v ambulantních odděleních nemocnic a lékařských centrech, které jsou součástí podniků, škol, domovů pro seniory,
odborů a dobročinných spolků.
Tato skupina zahrnuje také:
- konzultace soukromých lékařů u hospitalizovaných pacientů

86.21 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Z:
- všeobecné lékařské konzultace a ošetření všeobecnými (praktickými) lékaři
N:
- zdravotní péči poskytovanou hospitalizovaným nemocným (86.10)
- činnosti středního zdravotnického personálu, jako jsou porodní asistentky, zdravotní sestry a fyzioterapeuti (86.90)
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86.22 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Z:
- konzultace a ošetření specializovanými lékaři a chirurgy
ZT:
- služby středisek plánovaného rodičovství, která poskytují lékařskou péči jako je sterilizace a přerušení těhotenství,
bez ubytování
N:
- zdravotní péči poskytovanou hospitalizovaným nemocným (86.10)
- činnosti středního zdravotnického personálu, jako jsou porodní asistentky, zdravotní sestry a fyzioterapeuti (86.90)

86.23 Zubní péče
Z:
- činnosti zubních ordinací obecné nebo speciální povahy, např. všeobecného zubního lékařství, endodontické
a pediatrické stomatologie; orální patologii
- čelistní ortopedii
ZT:
- čelistní chirurgii
N:
- výrobu zubních náhrad v zubních laboratořích (32.50)
- zdravotní péči poskytovanou hospitalizovaným nemocným (86.10)
- činnosti středního stomatologického personálu např. ústních hygieniků (86.90)

86.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
86.90 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Z:
- činnosti humánního lékařství, které nejsou vykonávány v nemocnicích nebo lékaři či zubními lékaři:
• činnosti zdravotních sester, porodních asistentek, fyzioterapeutů a jiného středního zdravotnického personálu
(např. v oblasti optometrie, hydroterapie, zdravotních masáží, rehabilitačního lékařství, logopedie, medicinální
pedikúry, homeopatie, chiropraxe, akupunktury)
Tyto činnosti jsou vykonávány ve zdravotnických střediscích, která jsou součástí podniků, škol, domovů pro seniory,
odborů a dobročinných spolků, v jiných zdravotnických zařízeních s ubytováním (kromě nemocnic), ve vlastních
místnostech doma u pacienta nebo jinde.
ZT:
- činnosti stomatologického středního personálu jako zubních terapeutů, asistentek zubních lékařů, které působí ve
školách, a ústních hygieniků, kteří mohou pracovat mimo praxe zubních lékařů, ale jsou pod pravidelnou kontrolou
zubních lékařů
- činnosti lékařských laboratoří:
• rentgenových laboratoří a jiných středisek diagnostického snímkování
• laboratoří pro rozbor krve
- činnosti krevních a spermiových bank a bank orgánů atd.
- záchrannou službu a dopravu pacientů sanitními vozy (včetně letadel, vrtulníků apod.); tyto služby jsou často
poskytovány v rámci lékařské záchranné služby
N:
- výrobu zubních náhrad v zubních laboratořích (32.50)
- dopravu pacientů bez záchranného vybavení a bez lékařského personálu (oddíly 49, 50 a 51)
- nelékařská laboratorní vyšetření (71.20)
- testování v oblasti hygieny potravin (71.20)
- činnosti nemocnic (86.10)
- praxe lékařů a zubních lékařů (86.2)
- činnosti ošetřovatelských ústavů (87.10)
86.90.1 Činnosti související s ochranou veřejného zdraví
86.90.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
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87 Pobytové služby sociální péče
Tento oddíl zahrnuje činnosti sociálních zařízení poskytujících klientům ubytování. Dále mohou nabízet
ošetřovatelskou péči, dohled nebo jiné sociální služby. Samotná zařízení jsou nedílnou součástí těchto služeb
a péče, kterou mohou poskytovat, je často kombinací zdravotnické a sociální. Pod zdravotnickou péčí se rozumí
především ošetřovatelství.

87.1 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
87.10 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Z:
- činnosti:
• ústavů pro seniory s ošetřovatelskou službou
• sanatorií
• zotavoven s ošetřovatelskou službou
• ošetřovatelských ústavů
N:
- domácí péči poskytovanou odbornými zdravotnickými pracovníky (oddíl 86)
- činnosti domovů pro seniory bez nebo jen s minimálními ošetřovatelskými službami (87.30)
- sociální péči s ubytováním dětských domovů, útulků pro bezdomovce apod. (87.90)

87.2 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
a osoby závislé na návykových látkách
87.20 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé
na návykových látkách
Tato třída zahrnuje činnosti zařízení pro osoby s opožděným duševním vývojem, duševně choré nebo závislé
na návykových látkách. Tato zařízení poskytují ubytování a stravování, ochranný dohled, poradenství a určitou míru
lékařské péče, nejedná se však o nemocniční péči.
Z:
- činnosti:
• zařízení pro léčbu alkoholové a drogové závislosti
• psychiatrických sanatorií
• zařízení chráněného bydlení pro psychicky labilní osoby
• zařízení pro mentálně zaostalé osoby
• domy na půl cesty pro osoby s duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
N:
- činnosti psychiatrických oddělení nemocnic a psychiatrických klinik (86.10)
- činnosti zařízení sociální péče s ubytováním jako jsou např. útulky pro bezdomovce (87.90)
87.20.1 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
87.20.2 Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách

87.3 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
87.30 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Tato třída zahrnuje činnost domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří nechtějí žít sami anebo
nejsou schopni se o sebe postarat. Poskytovaná péče většinou zahrnuje ubytování, stravování, dohled a pomoc
v každodenním životě (např. úklidové služby). Součástí těchto domovů někdy bývají také samostatné ošetřovatelské
stanice.
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Z:
- činnosti:
• zařízení chráněného bydlení
• středisek pro seniory s trvalými sociálními službami
• domovů pro seniory s minimálními ošetřovatelskými službami
• domovů pro seniory bez ošetřovatelských služeb
N:
- činnosti ústavů pro seniory s ošetřovatelskými službami (87.10)
- činnosti ústavů, v nichž lékařská péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu (87.90)
87.30.1 Sociální péče v domovech pro seniory
87.30.2 Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením

87.9 Ostatní pobytové služby sociální péče
87.90 Ostatní pobytové služby sociální péče
Tato třída zahrnuje činnosti zařízení nabízejících ubytování a péči osobám (kromě seniorů a osob se zdravotním
postižením), které nechtějí žít samy anebo nejsou schopny se o sebe postarat.
Z:
- celodenní sociální péči o děti a skupiny osob, které nejsou zcela schopny se o sebe postarat, přičemž lékařská
péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu:
• dětské domovy
• útulky pro bezdomovce
• zařízení, která přijímají svobodné matky a jejich děti
Tyto činnosti mohou vykonávat státní nebo soukromé organizace.
ZT:
činnosti:
- domů na půl cesty pro osoby se sociálními nebo osobními problémy
- domů na půl cesty pro pachatele trestných činů
- nápravných zařízení pro mládež
N:
- financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- činnosti ošetřovatelských ústavů (87.10)
- činnosti domovů pro seniory a zdravotně postižené (87.30)
- činnosti spojené s adopcí (88.99)
- krátkodobé ubytování obětí katastrof (88.99)
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88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
Tento oddíl zahrnuje celou řadu činností sociálních služeb. Nespadají sem ubytovací služby, s výjimkou přechodného
ubytování.

88.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
88.10 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Z:
- sociální, poradenské, pečovatelské, zprostředkovatelské a podobné služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením v jejich bytě nebo jinde, které poskytují odborní poradci, státní nebo soukromá zařízení, svépomocné
organizace s celostátní nebo lokální působností :
• návštěvní služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením
• denní péči pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením
• profesní rehabilitace a kvalifikační opatření (příprava na zaměstnání) pro osoby se zdravotním postižením,
pokud vzdělávací aspekt není v popředí zájmu
N:
- financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- činnosti podobné činnostem uvedeným v této třídě, ale s ubytováním (87.30)
- denní péče o děti se zdravotním postižením (88.91)
88.10.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory
88.10.2 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

88.9 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
88.91 Sociální služby poskytované dětem
ZT:
- denní péči o školní děti včetně denní péče o děti se zdravotním postižením

88.99 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
Z:
- sociální, poradenské, pečovatelské, zprostředkovatelské a podobné služby a služby péče o uprchlíky pro jednotlivé
osoby i rodiny v jejich bytě nebo jinde, které poskytují odborní poradci, státní nebo soukromá zařízení, organizace
pomoci v případě katastrof, svépomocné organizace s celostátní nebo lokální působností
• péči a poradenství pro děti a mládež
• činnosti spojené s adopcí, prevencí týrání dětí atd.
• poradenství pro domácnosti a dlužníky, činnosti manželských a rodinných poradců
• komunitní a sousedskou pomoc
• pomoc obětem katastrof, uprchlíkům, přistěhovalcům atd. včetně přechodného (popř. prodlouženého) ubytování
• profesní rehabilitace a kvalifikační opatření (příprava na zaměstnání) pro nezaměstnané, pokud vzdělávací
aspekt není v popředí zájmu
• stanovení oprávněnosti nároků v souvislosti se sociální pomocí, příspěvkem na nájemné nebo stravenkami
• denní útulky pro bezdomovce a jiné sociálně slabé skupiny
• charitativní opatření a sbírání darů nebo jiné pomocné činnosti v sociální oblasti
N:
- financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- činnosti podobné činnostem uvedeným v této třídě, ale s ubytováním (87.90)
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88.99.1 Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof
88.99.2 Sociální prevence
88.99.3 Sociální rehabilitace
88.99.9 Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
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SEKCE R – KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
Tato sekce zahrnuje celou řadu činností, které pokrývají nejrůznější zájmy široké veřejnosti a týkají se kultury,
zábavy a volného času; jsou v ní zahrnuta živá vystoupení, provoz muzeí, činnosti heren, sportovní a rekreační
činnosti.

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Tento oddíl zahrnuje provozování zařízení a provádění činností za účelem uspokojování kulturních a zábavních
potřeb zákazníků. Patří sem produkce, propagace a podílení se na živých vystoupeních, akcích nebo výstavách,
poskytování uměleckých, tvůrčích nebo odborných dovedností pro vytváření uměleckých děl a provádění živých
vystoupení.
Tento oddíl nezahrnuje:
- provoz muzeí, botanických a zoologických zahrad, ochranu kulturních památek a historických staveb, činnosti
přírodních rezervací a národních parků (oddíl 91)
- činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (oddíl 92)
- sportovní, zábavní a rekreační činnosti (oddíl 93)
Některé jednotky, které poskytují kulturní, zábavní a rekreační zařízení a služby, jsou klasifikovány v jiných oddílech;
jedná se například o činnosti:
- výroba a distribuce filmů a videofilmů (59.11 až 59.13)
- promítání filmů (59.14)
- rozhlasové a televizní vysílání (60.1 a 60.2)

90.0 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Tato skupina zahrnuje tvůrčí činnosti, scénická umění a činnosti s tím související.

90.01 Scénická umění
Z:
- produkci živých divadelních představení, koncertů, oper, tanečních a jiných jevištních vystoupení:
• činnosti činoherních skupin, cirkusů, orchestrů nebo hudebních skupin
• činnosti jednotlivých umělců jako herců, tanečníků, hudebníků, recitátorů nebo hlasatelů
ZT:
- činnosti kaskadérů na vlastní účet
N:
- činnosti kaskadérů zaměstnaných filmovou produkční společností (59.11)
- činnosti uměleckých agentů nebo agentur (74.90)
- castingové činnosti (78.10)

90.02 Podpůrné činnosti pro scénická umění
Z:
- podpůrné činnosti pro scénická umění související s produkcí živých divadelních představení, koncertů, oper,
tanečních a jiných jevištních vystoupení:
• činnosti režisérů, producentů, jevištních výtvarníků, jevištních dělníků, osvětlovačů atd.
ZT:
- činnosti producentů nebo pořadatelů živých uměleckých vystoupení, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou
poskytnuta zařízení
N:
- činnosti uměleckých agentů nebo agentur (74.90)
- castingové činnosti (78.10)
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90.03 Umělecká tvorba
Z:
- činnosti jednotlivých umělců jako sochařů, malířů, kreslířů, rytců, grafiků atd.
- činnosti jednotlivých spisovatelů všech žánrů, včetně fikcí, technického psaní atd.
- činnosti nezávislých novinářů
- restaurování uměleckých děl, např. obrazů
N:
- výrobu kamenných soch, které nejsou uměleckými originály (23.70)
- restaurování varhan a jiných hudebních nástrojů, které mají historickou hodnotu (33.19)
- produkci a postprodukci filmů a videozáznamů (59.11, 59.12)
- restaurování nábytku (kromě restaurování nábytku muzejního typu) (95.24)

90.04 Provozování kulturních zařízení
Z:
- provoz koncertních sálů, divadel a jiných prostor pro vystupování umělců
N:
- provoz kin (59.14)
- činnosti agentur, zabývajících se předprodejem vstupenek (79.90)
- provoz muzeí (91.02)
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91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
Tento oddíl zahrnuje provoz knihoven a archivů, muzeí všeho druhu, provoz a ochranu kulturních památek
a historických staveb a činnosti botanických a zoologických zahrad. Tento oddíl dále zahrnuje uchovávání
a vystavování předmětů, ochranu míst a přírodních zajímavostí z historického, kulturního nebo vzdělávacího hlediska
(např. místa světového kulturního dědictví).
Tento oddíl nezahrnuje:
- sportovní, zábavní a rekreační činnosti jako je provoz pláží a rekreačních parků (oddíl 93)

91.0 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
91.01 Činnosti knihoven a archivů
Z:
- dokumentační a informační činnosti knihoven všech druhů, čítáren, poslucháren, předváděcích sálů a veřejných
archivů, které poskytují služby veřejnosti nebo zvláštnímu okruhu uživatelů, jako jsou např. studenti, vědci, a také
provoz státních archivů:
• organizování sbírek, vč. specializovaných
• katalogizace sbírek
• půjčování a uskladnění knih, map, časopisů, filmů, gramofonových desek, pásek, uměleckých děl atd.
• poskytování informací v souvislosti s vyhledáváním určitých děl atd.
• činnosti archivů fotografií a filmových děl

91.02 Činnosti muzeí
Z:
- provoz muzeí všech druhů:
• umělecké galerie, muzea šperků, nábytku, kostýmů, keramiky, stříbrného jídelního náčiní
• přírodopisná, vědecká a technická muzea, historická muzea, vč. vojenských muzeí
• ostatní specializovaná muzea
• skanzeny
N:
- činnosti prodejních uměleckých galerií (47.78)
- restaurování uměleckých děl a muzejních exponátů (90.03)
- činnosti knihoven a archivů (91.01)

91.03 Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
Z:
- provoz a ochranu kulturních památek a historických staveb
N:
- opravy, modernizace a rekonstrukce historických staveb (sekce F)

91.04 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
Z:
- provoz botanických a zoologických zahrad, vč. dětských zoo (areálů se zvířaty, kam mají děti volný přístup)
- provoz přírodních rezervací, vč. ochrany rostlin a zvěře, žijící ve volné přírodě, atd.
N:
- činnosti související s úpravou krajiny, péčí a údržbou zahrad (81.30)
- provoz honebních a rybářských revírů pro sportovní lov a rybolov (93.19)
91.04.1 Činnosti botanických a zoologických zahrad
91.04.2 Činnosti přírodních rezervací a národních parků
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92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Tento oddíl zahrnuje provozování heren, kasin, binga, loterií a sázkových her, výherních hracích automatů,
videoterminálů apod.

92.0 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92.00 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Z:
- činnosti, jako např.:
• prodej loterijních losů
• provozování výherních hracích přístrojů
• provozování webových stránek určených k sázení a hazardním hrám
• přijímání sázek a jiné operace související se sázením
• dostihové sázky
• provozování kasin, včetně „plovoucích kasin“
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93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
Tento oddíl zahrnuje poskytování sportovních, zábavních a rekreačních služeb (nezahrnuje činnosti muzeí,
botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků, heren, kasin a sázkových kanceláří,
ochranu památek a historických staveb).
Do tohoto oddílu není zahrnuto divadelní, hudební či jiné umění ani zábavní činnosti, jako např. produkce a uvádění
živých divadelních představení, koncertů, oper, tanečních a jiných jevištních vystoupení (oddíl 90).

93.1 Sportovní činnosti
Tato skupina zahrnuje činnosti, jako: provoz sportovních zařízení, arén a stadionů; činnosti mužstev a sportovních
klubů, které se účastní zejména sportovních akcí před platícím publikem; činnosti jednotlivých sportovců, kteří
se účastní sportovních akcí před platícím publikem; činnosti majitelů závodních aut, spočívající v účasti na závodech
a sportovních akcích s diváckou účastí; činnosti majitelů psů, koní atd., kteří je vysílají na závody a sportovní akce
s diváckou účastí; činnosti sportovních trenérů, kteří poskytují specializované služby na podporu sportovců
při sportovních akcích a soutěžích; další činnosti související s organizováním a řízením sportovních akcí jinde
neuvedených a jejich propagací.

93.11 Provozování sportovních zařízení
Z:
- provoz zařízení určených pro konání halových sportovních akcí nebo sportovních akcí pod širým nebem (tato
zařízení mohou být otevřená, uzavřená nebo pouze zastřešená, mohou být vybavená sedadly pro diváky či nikoliv):
• fotbalové, hokejové, kriketové a ragbyové stadiony
• závodní dráhy pro automobilové závody, psí nebo koňské dostihy
• plovárny a plavecké stadiony
• atletické stadiony
• zimní sportovní arény a stadiony
• stadiony pro lední hokej
• stadiony pro box
• golfová hřiště
• kuželkové dráhy
- pořádání halových sportovních akcí nebo sportovních akcí pod širým nebem v rámci profesionálního nebo
amatérského sportu ve vlastních sportovních zařízeních
Tato třída zahrnuje správu sportovních zařízení a poskytování personálu k jejich provozu.
N:
- provoz lyžařských vleků (49.39)
- pronájem sportovních a rekreačních potřeb (77.21)
- činnosti fitcenter (93.13)
- činnosti související se sportem, rekreací a volným časem, provozované v rekreačních parcích a na plážích (93.29)

93.12 Činnosti sportovních klubů
Tato třída zahrnuje činnosti profesionálních, poloprofesionálních nebo amatérských sportovních klubů, které svým
členům umožňují sportovní aktivity.
Z:
- provoz fotbalových, bowlingových, plaveckých, golfových, boxerských klubů, klubů zimních sportů, klubů
šachových, lehkoatletických, střeleckých a jiných
N:
- sportovní výuku vedenou jednotlivými učiteli a trenéry (85.51)
- provoz sportovních zařízení (93.11)
- pořádání halových sportovních akcí nebo sportovních akcí pod širým nebem v rámci profesionálního nebo
amatérského sportu ve vlastních sportovních zařízeních (93.11)
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93.13 Činnosti fitcenter
Z:
- činnosti fitcenter a klubů kulturistiky
N:
- sportovní výuku vedenou jednotlivými učiteli a trenéry (85.51)

93.19 Ostatní sportovní činnosti
Z:
- činnosti producentů nebo pořadatelů sportovních akcí, s poskytnutím nebo bez poskytnutí sportovních zařízení
- činnosti samostatných (nezávislých) sportovců, rozhodčích, časoměřičů, znalců atd.
- činnosti sportovních lig a regulačních orgánů
- činnosti spojené s propagací sportovních akcí
- provoz závodních stájí
- provoz honebních a rybářských revírů pro sportovní lov a rybolov
- činnosti horských vůdců a průvodců
- poskytování podpůrných služeb pro sportovní a rekreační lov a rybolov
N:
- pronájem sportovních potřeb (77.21)
- činnosti sportovních škol a výuka her (85.51)
- činnosti sportovních instruktorů, učitelů a trenérů (85.51)
- pořádání halových sportovních akcí nebo sportovních akcí pod širým nebem v rámci profesionálního nebo
amatérského sportu ve vlastních nebo jiných sportovních zařízeních (93.11, 93.12)
- činnosti související se sportem, rekreací a volným časem, provozované v rekreačních parcích a na plážích (93.29)

93.2 Ostatní zábavní a rekreační činnosti
Tato skupina zahrnuje široké spektrum jednotek, které provozují zařízení nebo poskytují služby
za účelem uspokojování rozmanitých rekreačních zájmů a potřeb svých návštěvníků. Tato skupina zahrnuje provoz
celé řady zábavních atrakcí, jako jsou kolotoče, horské dráhy, vodní dráhy, atrakce s různými hrami, show a jiné.

93.21 Činnosti lunaparků a zábavních parků
Z:
- činnosti zábavních a tematických parků
- provoz zábavních atrakcí, jako jsou kolotoče, horské dráhy, vodní dráhy, atrakce s různými hrami, show a jiné

93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Z:
- činnosti související se zábavou a volným časem (s výjimkou zábavních a tematických parků) jinde neuvedené:
• provozování herních automatů
• činnosti rekreačních parků (bez ubytování)
• provoz dopravních zařízení pro rekreační a zábavní účely, např. přístavů jachet
• provoz lyžařských svahů
• půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení
• ohňostroje a show rekreační povahy
• provoz pláží, včetně pronájmu prostor na převlékání, bezpečnostních schránek, lehátek atd.
• provoz tanečních sálů a diskoték
ZT:
- činnosti producentů nebo organizátorů živých akcí, jiných než uměleckých nebo sportovních, s poskytnutím nebo
bez poskytnutí zařízení
N:
- provoz pozemních lanových drah, kolejových lanových drah a lyžařských vleků (49.39)
- rybolovné plavby (50.10, 50.30)
- poskytování prostoru a zařízení pro krátkodobé ubytování návštěvníků v rekreačních parcích, lesích, kempech
(55.30)
- tábořiště, plochy pro karavany, kempy (55.30)
- podávání nápojů na diskotékách (56.30)
- činnosti divadelních souborů a cirkusových skupin (90.01)
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SEKCE S – OSTATNÍ ČINNOSTI
Tato sekce (jako „zbytková skupina“) zahrnuje činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování
společných zájmů, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a řadu jiných osobních
služeb, které nejsou uvedené v jiné části této klasifikace.

94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování
společných zájmů
Tento oddíl zahrnuje činnosti organizací, které zastupují zájmy speciálních skupin obyvatelstva nebo prosazují jejich
představy před veřejností. Tyto organizace obvykle mívají určitý okruh členů, avšak na činnostech těchto organizací
se mohou podílet rovněž nečlenové a rovněž výhody mohou být poskytovány i nečlenům. Základní členění tohoto
oddílu je určováno účelem, kterému tyto organizace slouží, zejména zájmům zaměstnavatelů, osob samostatně
výdělečně činných a profesních skupin (skupina 94.1), zájmům zaměstnanců (skupina 94.2) nebo šíření a propagaci
náboženských a politických ideologií, kulturních a vzdělávacích představ nebo činností či představ týkajících
se využití volného času (skupina 94.9).

94.1 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
Tato skupina zahrnuje činnosti jednotek, které propagují zájmy členů podnikatelských a zaměstnavatelských
organizací. V případě profesních organizací sem patří rovněž prosazování profesních zájmů.

94.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
Z:
- činnosti organizací, které se soustřeďují na rozvoj a prosperitu podnikání, včetně zemědělského hospodaření, nebo
na hospodářský růst a situaci v určité zeměpisné oblasti nebo v určitém územním správním celku bez ohledu na
směr podnikání
- činnosti federací takových seskupení
- činnosti obchodních komor, cechů a podobných organizací
- šíření informací, zastupování před státními orgány, práce s veřejností a vyjednávání svazů podnikatelů
a zaměstnavatelů v oblasti pracovních vztahů
N:
- činnosti odborových svazů (94.20)

94.12 Činnosti profesních organizací
Z:
- činnosti organizací, které se v první řadě zabývají určitou vědeckou disciplínou, určitou profesí nebo odbornou
technickou oblastí, např. lékařské komory, advokátní komory, auditorské svazy, inženýrské svazy, komory
architektů atd.
- činnosti sdružení odborníků ve vědecké, akademické nebo kulturní oblasti, jako jsou svazy spisovatelů, umělecké
svazy, svazy novinářů atd.
- šíření informací, formulování zásad profesionální etiky a dozor nad jejím dodržováním, zastupování před státními
orgány a práce s veřejností
ZT:
- činnosti vědeckých společností
N:
- vzdělávání, prováděné těmito organizacemi (oddíl 85)
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94.2 Činnosti odborových svazů
94.20 Činnosti odborových svazů
Z:
- zastupování zájmů pracovníků organizovaných v odborech
ZT:
- činnosti odborových svazů, zaměřené na hájení zájmů zaměstnanců, týkajících se mzdových a pracovních
podmínek a na provádění odsouhlasených opatření organizací
- činnosti odborů, odborových sdružení a odborových organizací omezených na jednotlivé podniky, které jsou
rozčleněny podle odborných, regionálních, strukturálních nebo jiných kritérií do oborových svazů
N:
- vzdělávání, prováděné těmito svazy (oddíl 85)

94.9 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování
společných zájmů
Tato skupina zahrnuje činnosti jednotek (kromě podnikatelských a zaměstnavatelských organizací, profesních
organizací, odborových svazů), které zastupují zájmy svých členů.

94.91 Činnosti náboženských organizací
Z:
- činnosti církevních sdružení nebo jednotlivých osob, které poskytují služby pro věřící přímo v kostelech, mešitách,
chrámech, synagogách nebo na jiných místech
- činnosti klášterů
- činnosti v souvislosti s ústupem náboženství
ZT:
- smuteční bohoslužby
N:
- vzdělávání, prováděné těmito organizacemi (oddíl 85)
- zdravotní péči, poskytovanou těmito organizacemi (oddíl 86)
- sociální péči, poskytovanou těmito organizacemi (oddíly 87 a 88)

94.92 Činnosti politických stran a organizací
Z:
- činnosti politických stran a pomocných organizací jako je organizace mládeže. Tato sdružení se zabývají hlavně
tím, aby dopomohly členům strany nebo osobám straně blízkým k politickým funkcím; k jejich činnosti patří také
šíření informací, práce s veřejností, obstarávání peněžních prostředků atd.

94.99 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
Z:
- činnosti organizací, které nejsou přímo napojeny na určitou politickou stranu, avšak např. vzděláváním, politickým
působením nebo získáváním finančních prostředků podporují veřejné zájmy:
• občanské iniciativy a protestní hnutí
• hnutí ochránců životního prostředí a ekologie
• organizace na podporu veřejných a vzdělávacích zařízení j. n.
• organizace na ochranu a zlepšení postavení speciálních skupin, např. etnických a menšinových
• vlastenecká sdružení, včetně sdružení válečných veteránů
- činnosti spotřebitelských organizací
- činnosti automobilových klubů a asociací
- činnosti sdružení, jejichž cílem je společenské sdružování a udržování sociálních kontaktů, jako Rotary kluby,
zednářské lóže atd.
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- činnosti sdružení mládeže, mládežnických organizací, studentských asociací, klubů, spolků atd.
- činnosti spolků a sdružení na podporu kulturních, rekreačních a zájmových činností (kromě sportovních činností
a her), jako jsou básnické, literární a knižní kluby, historické kluby, spolky zahrádkářů, filmové a fotografické kluby,
hudební a umělecká sdružení a spolky, sdružení řemeslníků, spolky a kluby sběratelů, společenské a zábavní
spolky atd.
ZT:
- poskytování darů a příspěvků těmito nebo jinými organizacemi
N:
- charitativní činnosti, jako např. získávání finančních prostředků na sociální péči (88.99)
- činnosti profesionálních uměleckých souborů nebo skupin (90.0)
- činnosti sportovních klubů (93.12)
- činnosti profesních organizací (94.12)
94.99.1 Činnosti organizací dětí a mládeže
94.99.2 Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti
94.99.3 Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti
94.99.4 Činnosti spotřebitelských organizací
94.99.5 Činnosti environmentálních a ekologických hnutí
94.99.6 Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních
skupin
94.99.7 Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí
94.99.9 Činnosti ostatních organizací j. n.
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95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost
Tento oddíl zahrnuje opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení jako jsou desktopy, laptopy, počítačové
terminály, databanky a tiskárny. Oddíl dále zahrnuje opravy komunikačních zařízení jako faxy, obousměrné
vysílačky, opravy spotřební elektroniky jako televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro domácnost, dům
a zahradu, například sekaček na trávu a ventilátorů, opravy bot, tašek, kufrů a dalších kožených výrobků, nábytku
a bytového zařízení, oděvů, sportovních potřeb, hudebních nástrojů, potřeb pro kutily a dalších
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.
Do tohoto oddílu nepatří opravy lékařských přístrojů a diagnostických zobrazovacích přístrojů, měřicích
a monitorovacích přístrojů, laboratorních přístrojů, radarů a sonarů (33.13).

95.1 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
Tato skupina zahrnuje opravy a údržbu počítačů, periferních a komunikačních zařízení.

95.11 Opravy počítačů a periferních zařízení
Tato třída zahrnuje opravy elektronických zařízení jako jsou počítače a periferní zařízení.
Z:
opravy a údržbu následujících zařízení:
- desktopy
- laptopy
- magnetické diskové jednotky, flash paměti a jiná paměťová média
- optické diskové jednotky (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- tiskárny
- monitory
- klávesnice
- myši, joysticky a trackbally
- interní a externí počítačové modemy
- počítačové terminály
- počítačové servery
- skenery vč. snímačů čárkového kódu
- čtečky čipových karet
- přilby virtuální reality
- počítačové projektory
ZT:
opravy a údržbu následujících zařízení:
- počítačové terminály jako jsou bankomaty, prodejní terminály, nikoli mechanicky poháněné
- kapesní počítače (PDA)
N:
- opravy a údržbu modemů (95.12)

95.12 Opravy komunikačních zařízení
Z:
opravy a údržbu následujících komunikačních zařízení:
- bezdrátové telefony
- mobilní telefony
- modemy
- faxy
- zařízení pro přenos dat (např. routery, můstky, modemy)
- obousměrné vysílačky
- televizní kamery a videokamery pro profesionální používání, komerční účely
N:
- opravy a údržbu videokamer pro amatérské využití (95.21)
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95.2 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Tato skupina zahrnuje opravy a údržbu výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.

95.21 Opravy spotřební elektroniky
Z:
- opravy a údržbu následující spotřební elektroniky:
• televizní a rozhlasové přijímače
• videorekordéry
• přehrávače CD
• videokamery pro amatérské využití
N:
- opravy a údržbu videokamer pro profesionální používání, komerční účely (95.12)

95.22 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
Z:
- opravy a údržbu následujících přístrojů a zařízení:
• domácích spotřebičů, jako jsou ledničky, sporáky, pračky, sušičky prádla, pokojové klimatizační jednotky atd.
• přístrojů a zařízení převážně pro dům a zahradu, jako jsou sekačky na trávu, hoblovky, foukače listí, sněhové
frézy atd.
N:
- opravy ručních profi nářadí a nástrojů s pohonem (33.12)
- opravy centrálních klimatizačních zařízení (43.22)

95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků
Z:
- opravy a péči o boty, tašky, kufry a podobné kožené výrobky
- výměny podpatků

95.24 Opravy nábytku a bytového zařízení
Z:
- přečalounění, přelakování, opravování a obnovování nábytku a bytového zařízení (včetně kancelářského nábytku)

95.25 Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků
Z:
- opravy hodin, hodinek a jejich částí, jako jsou pouzdra hodinek atd. z jakéhokoli materiálu; opravy hodinových
strojků, chronometrů atd.
- opravy šperků
N:
- průmyslové rytí kovů (25.61)
- opravy kontrolních hodin („píchaček“), datumovek, časových razítek, časových zámků a podobně (33.13)

95.29 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Z:
- opravy:
• jízdních kol
• sportovních potřeb (kromě loveckých pušek) a kempinkového vybavení
• knih
• hudebních nástrojů (kromě varhan a hudebních nástrojů, které mají historickou hodnotu)
• hraček
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• ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
- opravy a úpravy oděvů
- ladění klavírů
N:
- opravy loveckých pušek (33.11)
- opravy ručních profi nářadí a nástrojů s pohonem (33.12)
- restaurování varhan a jiných hudebních nástrojů, které mají historickou hodnotu (33.19)
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96 Poskytování ostatních osobních služeb
Tento oddíl zahrnuje poskytování osobních služeb, které nejsou uvedené v jiné části této klasifikace. Jde zejména
o typy služeb, jako je praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků, kadeřnické a kosmetické činnosti,
pohřební a související činnosti nebo činnosti přispívající k osobní a fyzické pohodě.

96.0 Poskytování ostatních osobních služeb
96.01 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Z:
- praní, chemické čištění, žehlení atd. všech druhů oděvů (včetně kožichů) a jiných textilií stroji, ručně nebo
samoobslužně v automatických pračkách na mince, pro širokou veřejnost i podnikatelské subjekty
- sběr a dodání prádla
- šamponování koberců a předložek, čištění závěsů a záclon, také v prostorách zákazníka
- poskytování ložního prádla, pracovních oděvů a podobně prádelnami
- poskytování ručníků
N:
- pronájem oděvů jiných než pracovních, dokonce i tehdy, je-li čištění nedílnou součástí pronájmu (77.29)
- opravy a úpravy oděvů (95.29)

96.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Z:
- mytí a stříhání vlasů, úpravu účesů, barvení, tónování, ondulaci, rovnání vlasů a podobné kadeřnické činnosti pro
muže i ženy
- holení a úpravu vousů
- masáže obličeje, manikúru, pedikúru, líčení atd.
N:
- výrobu paruk (32.99)

96.03 Pohřební a související činnosti
Z:
- uložení lidských pozůstatků nebo zvířecích těl do hrobu nebo jejich zpopelnění v krematoriu a činnosti s tím
související:
• příprava zesnulých k pohřbení, balzamace, konzervace a další služby
• provozování pohřební služby nebo krematoria
• pronájem smutečních síní
- pronájem nebo prodej hrobů
- údržbu hrobů a mauzoleí
N:
- smuteční bohoslužby, náboženské smuteční obřady (94.91)
- údržbu zeleně na hřbitovech (81.30)

96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Z:
- činnosti tureckých lázní, saun a parních lázní, solárních studií, zeštíhlovacích a masážních studií atd.
N:
- léčebné masáže a terapie (86.90)
- činnosti fitcenter, fitness studií, kulturistických klubů a zařízení pro zlepšování fyzické kondice (93.13)
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96.09 Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
Z:
- činnosti astrologů a spiritistů
- osobní služby, jako např. doprovodné služby, služby seznamovacích a sňatkových kanceláří
- péči o domácí zvířecí mazlíčky, jako např. ubytování a stravování, ošetřování, úprava srsti, výcvik
- činnosti genealogických organizací
- činnosti tetovacích a piercingových salonů
- činnosti čističů bot, nosičů zavazadel, hlídačů parkovišť atd.
- provozování mincovních automatů jako služby lidem, např. fotoautomatů, vah, automatů na měření krevního tlaku,
bezpečnostních schránek atd.
N:
- veterinární činnosti (75.00)
- prací mincovní automaty (96.01)
- výherní a hrací automaty (92.00)
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SEKCE T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO
ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ
PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY
A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.0 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.00 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
Tato třída zahrnuje činnosti domácností, které zaměstnávají domácí personál jako služebné, kuchaře, číšníky, sluhy,
pradleny, zahradníky, vrátné, čeledíny, řidiče, správce domu, vychovatele, opatrovatelky dětí, domácí učitele,
sekretářky atd.
To umožňuje zaměstnanému domácímu personálu uvádět činnost svého zaměstnavatele při sčítání lidu nebo
ve studiích, dokonce i když je zaměstnavatelem jednotlivec. Produkty vytvořené touto činností jsou spotřebovány
domácností, v níž je personál zaměstnán.
N:
- poskytování služeb jako vaření, údržba zahrady atd. nezávislými poskytovateli těchto služeb (podnikatelskými
subjekty nebo osobami samostatně výdělečně činnými) (podle typu poskytované služby)
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98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby
pro vlastní potřebu
Tento oddíl zahrnuje činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu.
Domácnosti by měly být zařazeny do tohoto oddílu pouze tehdy, není-li možné z činností domácností produkujících
jen pro vlastní spotřebu rozeznat hlavní činnost domácnosti. Jestliže domácnost produkuje zboží určené pro trh, měla
by být klasifikována podle základní vykonávané činnosti.

98.1 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
98.10 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
Tato třída zahrnuje produkci blíže neurčených výrobků pro vlastní potřebu domácnostmi, tedy činnosti domácností,
které produkují pro vlastní potřebu blíže neurčené výrobky. K těmto činnostem patří lov a sběr, zemědělské
hospodaření, stavba přístřeší a produkce oděvů a jiných výrobků pro vlastní potřebu.
Jestliže se domácnosti zaměřují na produkci zboží pro trh nebo vyrábějí-li z největší části konkrétní druh výrobků
pro vlastní potřebu, jsou klasifikovány ve výrobě (podle druhu výrobků).

98.2 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
98.20 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
Tato třída zahrnuje činnosti domácností, které poskytují pro vlastní potřebu blíže neurčené služby. K těmto činnostem
patří vaření, vyučování, ošetřování členů domácnosti a jiné služby poskytované domácnostmi pro vlastní potřebu.
Jestliže se domácnosti zaměřují na produkci mnoha výrobků pro vlastní účely, jsou klasifikovány v činnostech
domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu (98.10).
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SEKCE U – ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ
A ORGÁNŮ
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
99.0 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
99.00 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
Z:
- činnosti mezinárodních organizací jako je Organizace spojených národů a specializované agentury OSN, regionální
organizace atd., Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová celní organizace, Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), Evropská společenství,
Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) atd.
ZT:
- činnosti diplomatických a konzulárních zastoupení, jsou-li určeny státem, v němž se nacházejí, spíše než státem,
který zastupují
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