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SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ – NACE (2 místné) 

 

CZ - NACE  Priorita 

Sekce C (10 - 33) - Zpracovatelský průmysl 1 

10 Výroba potravinářských výrobků  

13 Výroba textilií  

14 Výroba oděvů  

17 Výroba papíru a výrobků z papíru  

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků  

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků  

22 Výroba pryžových a plastových výrobků  

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků  

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství  

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení  

27 Výroba elektrických zařízení  

28 Výroba strojů a zařízení j. n.  

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů  

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení  

31 Výroba nábytku  

32 Ostatní zpracovatelský průmysl  

33 Opravy a instalace strojů a zařízení  

Sekce J (61 - 63) - Informační a komunikační činnosti 2 

61 Telekomunikační činnosti  

63 Informační činnosti  

Sekce F (41-43) - Stavebnictví 3 

41 Výstavba budov  

42 Inženýrské stavitelství  

43 Specializované stavební činnosti  

Sekce E (37 - 39) - Zásob. vodou, činnosti souvis. s odpady 4 

37 Činnosti související s odpadními vodami  

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití  
  
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady  

Sekce B (05, 08) - Těžba  a dobývání 5 

05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 

08 Ostatní těžba a dobývání  

Sekce H (49-52) - Doprava a skladování 6 

49 Pozemní a potrubní doprava 

50 Vodní doprava 

52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 
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SEZNAM PODPOROVANÝCH EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ CZ – NACE (4 místné) 

(vzestupné seřazení dle sekcí) 

CZ-NACE B (05, 08) - Těžba  a dobývání      Priorita: 5 

05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí       
0520 Těžba a úpravy hnědého uhlí  
08 Ostatní těžba a dobývání          
0811 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 
0812 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu 
0899 Ostatní těžba a dobývání j. n. 

CZ-NACE C (10 - 33) - Zpracovatelský průmysl         Priorita: 1 

10 Výroba potravinářských výrobků         
1071 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 
1072 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků 
1073 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků 
13 Výroba textilií           
1310 Úprava a spřádání textilních vláken a příze 
1320 Tkaní textilií 
1330 Konečná úprava textilií 
1391 Výroba pletených a háčkovaných materiálů 
1392 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů 
1393 Výroba koberců a kobercových předložek 
1394 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků 
1395 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů 
1396 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií 
1392 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů 
14 Výroba oděvů           
1411 Výroba kožených oděvů 
1412 Výroba pracovních oděvů 
1413 Výroba ostatních svrchních oděvů 
1414 Výroba osobního prádla 
1419 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků 
1420 Výroba kožešinových výrobků 
1431 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků 
1439 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů 
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 
1610 Výroba pilařská a impregnace dřeva 
1629 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru         
1711 Výroba buničiny 
1712 Výroba papíru a lepenky 
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 
1910 Výroba koksárenských produktů 
1920 Výroba rafinovaných ropných produktů 
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků      
2015 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 
2020 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 
2041 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků 
2042 Výroba parfémů a toaletních přípravků 
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků   
2110 Výroba základních farmaceutických výrobků 
2120 Výroba farmaceutických přípravků 
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 
2211 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik     
2219 Výroba ostatních pryžových výrobků 
2221 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 
2222 Výroba plastových obalů 
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2223 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 
2229 Výroba ostatních plastových výrobků 
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků      
2311 Výroba plochého skla 
2312 Tvarování a zpracování plochého skla 
2319 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 
2341 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 
2351 Výroba cementu 
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství     
2420 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 
2451 Výroba odlitků z litiny 
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení  
2511 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 
2512 Výroba kovových dveří a oken 
2520 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků 
2521 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení 
2529 Výroba kovových nádrží a zásobníků 
2530 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 
2550 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 
2561 Povrchová úprava a zušlechťování kovů 
2562 Obrábění 
2571 Výroba nožířských výrobků 
2572 Výroba zámků a kování 
2573 Výroba nástrojů a nářadí 
2591 Výroba ocelových sudů a podobných nádob 
2592 Výroba drobných kovových obalů 
2593 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin 
2594 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity 
2599 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    
2611 Výroba elektronických součástek  
2612 Výroba osazených elektronických desek 
2620 Výroba počítačů a periferních zařízení 
2630 Výroba komunikačních zařízení 
2640 Výroba spotřební elektroniky  
2651 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů  
2652 Výroba časoměrných přístrojů 
2660 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 
2670 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 
2680 Výroba magnetických a optických médií 
27 Výroba elektrických zařízení         
2711 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů 
2712 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 
2720 Výroba baterií a akumulátorů 
2731 Výroba optických kabelů  
2732 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 
2733 Výroba elektroinstalačních zařízení 
2740 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení  
2751 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost 
2752 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost 
2790 Výroba ostatních elektrických zařízení 
28 Výroba strojů a zařízení j. n.         
2811 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly 
2812 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení  
2813 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 
2814 Výroba ostatních potrubních armatur 
2815 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 
2821 Výroba pecí a hořáků pro topeniště 
2822 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 
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2823 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení 
2824 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů 
2825 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 
2829 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. 
2830 Výroba zemědělských a lesnických strojů 
2841 Výroba kovoobráběcích strojů  
2849 Výroba ostatních obráběcích strojů 
2891 Výroba strojů pro metalurgii 
2892 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 
2893 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku 
2894 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní 
2895 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky 
2896 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže 
2899 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    
2910 Výroba motorových vozidel a jejich motorů 
2920 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 
2931 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 
2932 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení      
3011 Stavba lodí a plavidel 
3012 Stavba rekreačních a sportovních člunů 
3020 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 
3030 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení 
3091 Výroba motocyklů 
3092 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy 
3099 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 
31 Výroba nábytku           
3101 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů 
3102 Výroba kuchyňského nábytku 
3109 Výroba ostatního nábytku 
32 Ostatní zpracovatelský průmysl           
3211 Ražení mincí 
3212 Výroba klenotů a příbuzných výrobků 
3213 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků 
3220 Výroba hudebních nástrojů 
3230 Výroba sportovních potřeb 
3240 Výroba her a hraček 
3250 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 
3291 Výroba košťat a kartáčnických výrobků 
3299 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 
33 Opravy a instalace strojů a zařízení        
3311 Opravy kovodělných výrobků 
3312 Opravy strojů 
3313 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení 
3314 Opravy elektrických zařízení 
3315 Opravy a údržba lodí a člunů 
3316 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.  
3319 Opravy ostatních zařízení 
3320 Instalace průmyslových strojů a zařízení 
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CZ-NACE E (37 - 39) - Zásob. vodou, činnosti souvis. s odpady   Priorita: 4 

37 Činnosti související s odpadními vodami        
3700 Činnosti související s odpadními vodami 
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití  
3811 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 
3812 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů 
3821 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných 
3822 Odstraňování nebezpečných odpadů 
3831 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace 
3832 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení 
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady       
3900 Sanace a jiné činnosti související s odpady 

CZ-NACE F (41-43) – Stavebnictví       Priorita: 3 

41 Výstavba budov           
4110 Developerská činnost 
4120 Výstavba bytových a nebytových budov 
42 Inženýrské stavitelství          
4211 Výstavba silnic a dálnic 
4212 Výstavba železnic a podzemních drah 
4213 Výstavba mostů a tunelů 
4221 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 
4222 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 
4291 Výstavba vodních děl 
4299 Výstavba ostatních staveb j n 
43 Specializované stavební činnosti         
4311 Demolice 
4312 Příprava staveniště 
4313 Průzkumné vrtné práce 
4321 Elektrické instalace 
4322 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 
4329 Ostatní stavební instalace 
4331 Omítkářské práce 
4332 Truhlářské práce 
4333 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin 
4334 Sklenářské, malířské a natěračské práce 
4339 Ostatní kompletační a dokončovací práce 
4391 Pokrývačské práce 
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 

CZ-NACE H (49-52) - Doprava a skladování      Priorita: 6 

49 Pozemní a potrubní doprava         
4910 Železniční osobní doprava meziměstská 
4920 Železniční nákladní doprava 
4931 Městská a příměstská pozemní osobní doprava 
4932 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem 
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n. 
4941 Silniční nákladní doprava 
4942 Stěhovací služby 
4950 Potrubní doprava 
50 Vodní doprava            
5030 Vnitrozemská vodní osobní doprava 
5040 Vnitrozemská vodní nákladní doprava 
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě        
5210 Skladování 
5221 Činnosti související s pozemní dopravou  
5222 Činnosti související s vodní dopravou  
5223 Činnosti související s leteckou dopravou  
5224 Manipulace s nákladem 
5229 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 
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CZ - NACE J (61 - 63) - Informační a komunikační činnosti    Priorita: 2 

61 Telekomunikační činnosti          
6110 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 
6120 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí 
63 Informační činnosti          
6311 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem 
6312 Činnosti související s webovými portály 
 
 
 
 
 
 
 


