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NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE V. Výzva – Druhotné suroviny 

(Příloha č. 1) 

CZ-NACE předmětu projektu 

 

Nepodporované sektory 

Nelze podpořit projekty ve prospěch činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 

stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, v odvětví dopravy, jakož i v odvětví 

související infrastruktury, ve výrobě a distribuci energie a v oblasti energetické infrastruktury. 

Oblasti cestovního ruchu, zemědělství a tabákového průmyslu jsou rovněž nepodporovaná 

odvětví. 

 
Definice dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014: 

„odvětvím oceli“ se rozumí všechny činnosti související s výrobou jednoho nebo několika následujících produktů:  

a) surové železo a feroslitiny: surové železo pro výrobu oceli, pro slévárenství a jiné druhy surového železa, kovy 
obsahující mangan a karburovaný ferromangan, mimo ostatní feroslitiny;  

b) surové výrobky a polotovary ze železa, běžné nebo ušlechtilé oceli: odlévaná ocel bez ohledu na to, zda je nebo 
není v ingotech, včetně ingotů určených na kování: bloky, předvalky a bramy; kanystry a kotouče; plechy 
válcované za tepla, s výjimkou výroby odlévané oceli pro odlitky z malých a středních sléváren;  

c) výrobky ze železa s konečnou úpravou za tepla, výrobky z běžné nebo ušlechtilé oceli: kolejnice, příčné nosníky, 
desky a styčnice, nosníky, těžké ocelové profily a vodicí kolejnice od 80 mm výše, štětovnice, vodicí kolejnice a 
profily pod 80 mm a kotouče pod 150 mm, válcovaný drát, kotouče a panely na trubky, pásy válcované za tepla 
(včetně pásů na trubky), plechy válcované za tepla (pokovené nebo nepokovené), desky a plechy s tloušťkou 3 
mm a vyšší, kotouče s průměrem 150 mm a více, s výjimkou drátů a drátěných výrobků, lesklých tyčí a litiny;  

d) hotové výrobky s konečnou úpravou za studena: pocínovaný plech, plech pokrytý vrstvou olova, černé plechy, 
pozinkované plechy, jiné plechy opatřené vrstvou kovu, plechy válcované za studena, magnetické plechy, pásy 
na výrobu cínových pásů, plechy válcované za studena, ve svitcích nebo v listech;  

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; 

 

„odvětvím výroby syntetických vláken“ se rozumí:  

a) extruze či texturace všech generických typů vláken a příze na bázi polyesteru, polyamidu, akrylátu nebo 
polypropylenu, bez ohledu na jejich koncové využití nebo  

b) polymerizace (včetně polykondenzace), pokud je na úrovni používaného zařízení integrována do extruze, nebo  

c) jakýkoli vedlejší proces spojený se souběžnou instalací kapacity extruze či texturace budoucím příjemcem nebo 
jinou společností ze skupiny, k níž náleží, a který je při dané specifické průmyslové činnosti do této kapacity na 
úrovni používaných zařízení běžně integrován; 

 

„odvětvím dopravy“ se rozumí letecká, námořní, silniční nebo železniční a vnitrozemská vodní přeprava 
cestujících nebo nákladu pro cizí potřebu; konkrétněji se „odvětvím dopravy“ rozumějí tyto činnosti ve smyslu 
statistické klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2:  
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a) NACE 49: Pozemní a potrubní doprava, s výjimkou NACE 49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem, 

49.42 Stěhovací služby a 49.5 Potrubní doprava;  

b) NACE 50: Vodní doprava;  

c) NACE 51: Letecká doprava, s výjimkou NACE 51.22 Kosmická doprava. 

 

„energetickou infrastrukturou“ se rozumí jakékoli fyzické vybavení nebo zařízení nacházející se v Unii nebo 
propojující Unii a jednu nebo více třetích zemí, které spadá do jedné z těchto kategorií:  

a) v oblasti elektrické energie:  

i) infrastruktura pro přenos ve smyslu čl. 2 bodu 3 směrnice 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (2),  

ii) infrastruktura pro distribuci ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2009/72/ES,  

iii) skladování elektřiny definované jako zařízení pro trvalé nebo dočasné skladování elektřiny v nadzemní či 
podzemní infrastruktuře nebo v geologických úložištích za předpokladu, že jsou přímo připojena k 
přenosovému vedení vysokého napětí zkonstruovanému pro napětí 110 kV či více,  

iv)veškeré vybavení nebo zařízení nezbytné pro bezpečný, zabezpečený a efektivní provoz systémů uvedených 
v bodech i) až iii), včetně ochranných, monitorovacích a kontrolních systémů na všech úrovních napětí a ve 
všech trakčních napájecích stanicích, a 

v) inteligentní sítě definované jako veškeré vybavení, pevná přípojka, kabelové připojení nebo zařízení jak na 
přenosové, tak na distribuční úrovni nízkého a středně vysokého napětí, jehož cílem je obousměrná digitální 
komunikace v reálném čase nebo téměř v reálném čase, interaktivní a inteligentní sledování a řízení výroby, 
přenosu, distribuce a spotřeby elektřiny v rámci elektrické sítě směřující k rozvoji sítě, která efektivně začlení 
chování a akce všech uživatelů na ni napojených – výrobců, spotřebitelů a těch, kteří představují obě skupiny 
– s cílem zajistit ekonomicky efektivní a udržitelnou elektrickou soustavu s malými ztrátami a vysokou úrovní 
jakosti a zabezpečení dodávek a bezpečnosti;  

b) v oblasti zemního plynu:  

i) plynovody pro přepravu a distribuci zemního plynu a bioplynu, které jsou součástí sítě s výjimkou 
vysokotlakých plynovodů používaných pro přívod zemního plynu,  

ii) podzemní zásobníky napojené na vysokotlaké a velmi vysokotlaké plynovody uvedené v bodu i),  

iii) přijímací, skladovací a znovu zplynovací nebo dekompresní zařízení pro zkapalněný zemní plyn (LNG) či 
stlačený zemní plyn (CNG) a  

iv) veškeré vybavení nebo zařízení nezbytné pro bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz systému nebo pro 
zajištění obousměrné kapacity, včetně kompresorových stanic;  

c) v oblasti ropy:  

i) ropovody sloužící k přepravě ropy,  

ii) čerpací stanice a skladovací prostory nutné pro provoz ropovodů a  

iii) veškeré vybavení nebo zařízení nezbytné pro řádné, bezpečné a efektivní fungování daného systému včetně 
ochranných, monitorovacích a kontrolních systémů a zařízení umožňujících zpětný tok;  

d) v oblasti CO2: síť plynovodů, včetně připojených kompresních stanic, pro přepravu CO2 do úložišť s cílem zajistit 
jeho injektáž do vhodných podzemních geologických formací za účelem trvalého uložení; 

 
„cestovním ruchem“ se rozumí tyto činnosti ve smyslu statistické klasifikace ekonomických činností NACE Revize 
2:  

a) NACE 55: Ubytování;  

b) NACE 56: Stravování a pohostinství; 26.6.2014 L 187/21 Úřední věstník Evropské unie CS  
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c) NACE 79: Činnosti cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související činnosti;  

d) NACE 90: Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti;  

e) NACE 91: Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení;  

f) NACE 93: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti; 

 

 

Podpora se nevztahuje na výrobky, viz seznam níže: 

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské 
politiky. 

Číslo Bruselské 
nomenklatury 

Název zboží 

Kombinovaná 
nomenklatura (první 
čtyři čísla 
osmimístného kódu 
uvedeného v celním 
sazebníku) – 
uvedeno jen 
v případě, že se liší 
od Bruselské nom. 

Kapitola 1  Živá zvířata   

Kapitola 2  Maso a poživatelné droby   

Kapitola 3  Ryby, korýši a měkkýši   

Kapitola 4  Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med   

Kapitola 5  

05.04  Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části   

05.15  Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá 
zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání  0511 

Kapitola 6  Živé rostliny a květinářské produkty   

Kapitola 7  Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy   

Kapitola 8  Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů   

Kapitola 9  Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03)   

Kapitola 10  Obiloviny   

Kapitola 11  Mlýnské výrobky; slad, škroby, lepek, inulin   

Kapitola 12  Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody, průmyslové 
a léčivé rostliny; sláma a pícniny   

Kapitola 13   

ex 13.02  Pektin  1302 

Kapitola 15   

15.01  Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo 
tavený drůbeží tuk   

15.02  Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier jus“   

15.03  Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla a 
neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené   

15.04  Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované   

15.07  Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo 
rafinované  

1507 - 1515 
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15.12  Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, 
ale jinak neupravené  1516 

15.13  Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky  1517 

 15.17  Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo 
rostlinných vosků  

1522 

Kapitola 16  Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů   

Kapitola 17   

17.01  Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu   

17.02  Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním 
medem); karamel  

 

17.03  Melasa, též odbarvená   

17.05  Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně 
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou 
cukru v jakémkoli poměru  

2106 barevný nebo 
aromatizovaný sirup, 

cukry 1701 

Kapitola 18   

18.01  Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené   

18.02  Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady   

Kapitola 20  Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných částí 
rostlin  

 

Kapitola 22   

22.04  Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu  2204 

22.05  Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení 
bylo zastaveno přidáním alkoholu  2204 

22.07  Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)  2206 

ex 22.08  
ex 22.09  

Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu 
alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených 
lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výboru 
alkoholických nápojů  

ex2207 
ex2208 

22.10  Stolní ocet a jeho náhražky  2209 

Kapitola 23  Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo   

Kapitola 24   

24.01  Nezpracovaný tabák, tabákový odpad   

Kapitola 45   

45.01  Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach 
umletý  

 

Kapitola 54   

54.01  Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avšak 
nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu)   

Kapitola 57   

57.01  Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované 
nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně 
trhaného materiálu)  

 

 
Číslo uvedené ve třetím sloupci - Kombinovaná nomenklatura - znamená, že původní číslo kapitoly neodpovídá 
současnému celnímu sazebníku a je nutné řídit se novým číslem. Pokud ve třetím sloupci není uvedeno žádné 
číslo, pak je číslo kapitoly podle Bruselské nomenklatury shodné s kombinovanou nomenklaturou (současným 
celním sazebníkem). 


