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Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů
Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR
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Sekce C Zpracovatelský průmysl
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba kovových dveří a oken
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba zbraní a střeliva
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba nožířských výrobků
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba ocelových sudů a podobných nádob
Výroba drobných kovových obalů
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektronických součástek
Výroba osazených elektronických desek
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba spotřební elektroniky
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba časoměrných přístrojů
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba magnetických a optických médií
Výroba elektrických zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba baterií a akumulátorů
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
Výroba optických kabelů
Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
Výroba elektroinstalačních zařízení
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
Výroba ostatních potrubních armatur
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Výroba kovoobráběcích strojů
Výroba ostatních obráběcích strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba strojů pro metalurgii
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
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Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Stavba lodí a člunů
Stavba lodí a plavidel
Stavba rekreačních a sportovních člunů
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba vojenských bojových vozidel
Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba motocyklů
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Opravy kovodělných výrobků
Opravy strojů
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Opravy elektrických zařízení
Opravy a údržba lodí a člunů
Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Opravy a údržba kolejových vozidel
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. kromě kolejových vozidel
Opravy ostatních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Shromažďování a sběr odpadů
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Odstraňování odpadů
Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
Odstraňování nebezpečných odpadů
Úprava odpadů k dalšímu využití
Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Sekce F Stavebnictví
Výstavba budov
Developerská činnost
Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba bytových budov
Výstavba nebytových budov
Inženýrské stavitelství
Výstavba silnic a železnic
Výstavba silnic a dálnic
Výstavba železnic a podzemních drah
Výstavba mostů a tunelů
Výstavba inženýrských sítí
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
Výstavba inženýrských sítí pro plyny
Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
Výstavba ostatních staveb
Výstavba vodních děl
Výstavba ostatních staveb j. n.
Specializované stavební činnosti
Demolice a příprava staveniště
Demolice
Příprava staveniště
Průzkumné vrtné práce
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Kompletační a dokončovací práce
Omítkářské práce
Truhlářské práce
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Sklenářské práce
Malířské a natěračské práce
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Ostatní specializované stavební činnosti
Pokrývačské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Montáž a demontáž lešení a bednění
Jiné specializované stavební činnosti j. n.
sekce G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
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Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s ovocem a zeleninou
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s tabákovými výrobky
Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
Maloobchod s telekomunikačním zařízením
Maloobchod s audio- a videozařízením
Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s textilem
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s knihami
Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
Maloobchod s audio- a videozáznamy
Maloobchod se sportovním vybavením
Maloobchod s hrami a hračkami
Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s oděvy
Maloobchod s obuví a koženými výrobky
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
Maloobchod s pevnými palivy
Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Maloobchod ve stáncích a na trzích
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
Maloobchod prostřednictvím internetu
Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Sekce I Ubytování, stravování a pohostinství
Ubytování
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Hotely
předkládání žádostí
Motely, botely
pro tyto NACE v rámci
Ostatní podobná ubytovací zařízení
projektu oodb. 82
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
bude do 30.11.2011
Kempy a tábořiště
Ostatní ubytování
Ubytování v zařízených pronájmech
Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
Ostatní ubytování j. n.
Stravování a pohostinství
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
Poskytování cateringových služeb
Poskytování ostatních stravovacích služeb
předkládání žádostí
Stravování v závodních kuchyních
pro tyto NACE v rámci
Stravování ve školních zařízeních, menzách
projektu oodb. 82
Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
bude do 30.11.2011
Pohostinství
sekce Q Zdravotní a sociální péče
Ambulantní nebo terénní sociální služby
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory
mbulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
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Oprávněný žadatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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79
79.1
79.11
79.12
79.9
79.90
79.90.1
79.90.9

93.11
93.13
96
96.04

Sekce I Ubytování, stravování a pohostinství
Ubytování
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Hotely
Motely, botely
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Kempy a tábořiště
Stravování a pohostinství
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
Poskytování cateringových služeb
Poskytování ostatních stravovacích služeb
Stravování v závodních kuchyních
Stravování ve školních zařízeních, menzách
Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
Pohostinství
Sekce N Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

předkládání žádostí pro
tyto NACE v rámci
projektu MMR bude od
1.12.2011

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Činnosti cestovních agentur
Činnosti cestovních kanceláří
Ostatní rezervační a související činnosti
Ostatní rezervační a související činnosti
Průvodcovské činnosti
Ostatní rezervační a související činnosti j.n.
Sekce R Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a provozování kulturních
památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavost í
Provozování sportovních zařízení
Činnosti fitcenter
Sekce S Ostatní činnosti
Poskytování ostatních osobních služeb
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
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Oprávněný žadatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

05 05.1
05.10.1
05.10.2
05.2
05.20.1
05.20.2
05.20.3
05.20.4
06 06.1
06.2

19 19.1
19.2

35 35.1
35.11
35.12
35.13
35.14
35.2
35.21
35.22
35.23
35.3
35.30
35.30.1
35.30.2
35.30.3
35.30.4
35.30.5
35.30.6
35.30.7

Sekce B Těžba a dobývání
Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
Těžba a úprava černého uhlí
Těžba černého uhlí
Úprava černého uhlí
Těžba a úprava hnědého uhlí
Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu
Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu
Těžba lignitu
Úprava lignitu
Těžba ropy a zemního plynu
Těžba ropy
Těžba zemního plynu
Sekce C - Zpracovatelský průmysl
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
Výroba koksárenských produktů
Výroba rafinovaných ropných produktů
Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba elektřiny
Přenos elektřiny
Rozvod elektřiny
Obchod s elektřinou
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba plynu
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výroba tepla
Rozvod tepla
Výroba klimatizovaného vzduchu
Rozvod klimatizovaného vzduchu
Výroba chladicí vody
Rozvod chladicí vody
Výroba ledu
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