
  Platnost od: 1.5.2011   

  

Příloha č. 1  
CZ-NACE – program MARKETING, Výzva II - pokračování 

Oddíl Skupina Název             

    Sekce B - Těžba a dobývání       

8  Ostatní těžba a dobývání      
    Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1)     

10   Výroba potravinářských výrobků 2)        
11  Výroba nápojů 2)       
13  Výroba textilií 2)       
14  Výroba oděvů       
15  Výroba usní a souvisejících výrobků     
16 

  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků, kromě nábytku   

17  Výroba papíru a výrobků z papíru     
18  Tisk a rozmnožování nahraných nosičů     
20 

  
Výroba chemických látek a chemických přípravků 2) (biolíh), s výjimkou CZ-NACE 
20.60 Průmysl syntetických vláken 3)  

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 4) 
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 s výjimkou CZ-NACE 30.11 
Stavba lodí a plavidel  

31  Výroba nábytku       
32  Ostatní zpracovatelský průmysl      
33   Opravy a instalace strojů a zařízení       

   Sekce D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a  
   klimatizovaného vzduchu     

35  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu   
   Sekce F - Stavebnictví      

41  Výstavba budov       
42  Inženýrské stavitelství      
 43   Specializované stavební činnosti           

   Sekce J - Informační a komunikační činnost   
59 

 
 
  

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových 
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti s výjimkou CZ-NACE 59.11 Produkce 
filmů, videozáznamů a televizních programů a CZ-NACE 59.12 Postprodukce filmů, 
videozáznamů a televizních programů   

61  Telekomunikační činnost      
62  Činnosti v oblasti informačních technologií     
63  Informační činnosti       
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  Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti   
 69  Právní a účetnické činnosti           
70  Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    
71  Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy   
72  Výzkum a vývoj  

 73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění    
74  Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    

   Sekce N - Administrativní a podpůrné činnosti    
78  Činnosti související se zaměstnáním 

   Sekce S - Ostatní činnosti     
95  Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

                  
1) Pokud se nejedná o výrobu erotického zboží     
2) s výjimkou výrobků, jejichž výroba zpracování a uvádění na trh spadají do oblasti Společné zemědělské 
politiky – Příloha I Smlouvy o ES, viz Příloha č. 2, Část A této výzvy 
3) viz Příloha č. 2, Část C této výzvy 
4) s výjimkou výrobků spadajících do definice ocelářského odvětví, viz Příloha č. 2, Část B této výzvy 

 


