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8  Sekce B - Těžba a dobývání  
Ostatní těžba a dobývání  
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Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) Výroba potravinářských 
výrobků 2) Výroba nápojů 2)  

Výroba textilií 2)  
Výroba oděvů  
Výroba usní a souvisejících výrobků  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a 
slaměných výrobků, kromě nábytku (s výjimkou CZ:NACE 16.1 
Výroba pilařská a impregnace dřeva u zemědělských podnikatelů)  
Výroba papíru a výrobků z papíru  
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů  
Výroba chemických látek a chemických přípravků  
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických 
přípravků  
Výroba pryžových a plastových výrobků  
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků  
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; Slévárenství  
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 
strojů a zařízení  
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení  
Výroba elektrických zařízení  
Výroba strojů a zařízení j.n.  
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů  
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení  
Výroba nábytku  
Ostatní zpracovatelský průmysl  
Opravy a instalace strojů a zařízení  

 
 
 
38  

Sekce E- Zásobování vodu; činnosti související s odpadními 
vodami, odpady a  
sanacemi  
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k 
dalšímu využití  

41  
42  
43  

Sekce F - Stavebnictví  
Výstavba budov Inženýrské stavitelství  
Specializované stavební činnosti  

 
 
46  
 
47  

Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a  
údržba motorových vozidel  
Velkoobchod (kromě motorových vozidel), pouze 46.3,  
46.4, 46.5  
Maloobchod, kromě motorových vozidel s výjimkou  
47.3 a 47.8  
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Sekce J - Informační a komunikační činnost  
Vydavatelské činnosti  
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, 
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti  
Tvorba programů a vysílání  
Telekomunikační činnost  
Činnosti v oblasti informačních technologií  



Informační činnosti  

 
71  
72  
  

Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti  
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy 
Výzkum a vývoj  
  

 
95  

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

 


