
Kód nad řazené kategorie / 
Superordinate category code

Název nad řazené kategorie Name of the parent category

01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby Products of agriculture, hunting and related services

02 Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby Products of forestry, logging and related services

03 Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov a 
akvakulturu

Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing and 
aquaculture

05 Černé a hnědé uhlí a lignit Black and brown coal and lignite

051 Uhlí černé, brikety z černého uhlí Black coal, briquettes from black coal

052 Uhlí hnědé, brikety z hnědého uhlí Brown coal, briquettes from brown coal

053 Rašelina Peat

06 Ropa a zemní plyn Oil and natural gas

07 Rudy Ores

071 Železné rudy Iron ores

072 Rudy neželezných kovů, měď, nikl, hliník, olovo, zinek Ores of non-ferrous metals, copper, nickel, aluminum, lead, zinc

08 Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin Other mining and quarrying

081 Stavební kámem, mranor, žula Building rock, marmor, granite

082 Vápenec, křída, břidlice Limestone, chalk, slate

083 Štěrk, písek a jíly, kaolín Gravel, sand and clay, kaolin

084 Sůl kamenná Rock-salt

09 Podpůrné služby při těžbě Mining support services

10 Potravinářské výrobky, vč. souvisejících služeb a prací Food products, including related services and works

11 Nápoje, vč. subdodavatelských prací Beverages, including subcontractor works

12 Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací Tobacco products, including subcontractor works

13 Textilie, vč. souvisejících služeb a prací Textiles, including related services and works

131 Nepromokavé plachty, motouzy, lana, sítě Tarpaulins, twines, ropes, nets

14 Oděvy, vč. subdodavatelských prací Clothes, including subcontractor works

141 Osobní ochranné pracovní pomůcky Personal protection aids 

142 Pracovní oděvy Workwear

143 Pokrývky hlavy Head covers

15 Usně a související výrobky, vč. subdodavatelských prací Leather and related products, including subcontracted works

151 Obuv Footwear

152 Výrobky sedlářské Saddlery products

16 Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky, vč. 
souvisejících služeb a prací

Wood and products of wood and cork, except furniture; straw and plaiting materials, 
including related services and works

161 Dřevo, řezivo, i opracované Wood, lumber, and worked wood

162 Výroba dřevěných obalů Manufacture of wooden packaging

163 Dýhy a překližky Veneer and plywood

164 Konstrukce a stavební části ze dřeva Design and construction parts of wood

165 Výrobky z korku a slámy, násady Cork and straw products, sticks

17 Papír a výrobky z papíru, vč. subdodavatelských prací Paper and paper products, including subcontracted works

171 Papír, karton, lepenky Paper, cardboard, paperboard

nový obor / new specialization upravený obor / modified specialization



172 Výrobky z papíru, kartónu a lepenky Articles of paper, cardboard and paperboard

173 Hygienické a toaletní výrobky z papíru Sanitary goods and toilet paper products

174 Kancelářské výrobky z papíru a ostatní Office paper products and other

18 Tiskařské a nahrávací služby Printing and recording services

181 Knihy, brožury, letáky Books, brochures, leaflets

182 Noviny a časopisy Newspapers and magazines

184 Tiskařské výrobky, grafické práce Printed material, graphic work

19 Koks a rafinované ropné produkty, vč. subdodavatelských prací Coke and refined petroleum products, including subcontracted works

191 Koks Coke

192 Benzin, technický benzin, petrolej Gasoline, benzine, kerosene

193 Maziva a oleje, ostatní ropné produkty Lubricants and oils and other petroleum products

20 Chemické látky a chemické přípravky, vč. subdodavatelských prací Chemicals and chemical products, including subcontracted works

201 Technické plyny Technical gases

202 Oxidy, peroxidy, hydroxidy Oxides, peroxides, hydroxides

203 Barvy, laky, ředidla Paints, colours, diluents 

204 Chemické prvky, kyseliny, soli Chemical substances, acids, salts

205 Pryskyřice, klihy, želatiny Resins, glues, gelatines

206 Barvítka, frity pro smaltování Pigments, frits for enamelling

208 Výbušniny Explosives

209 Tmely, chemické čistící prostředky Sealants, chemical cleaners

21 Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky, vč. subdodavatelských prací Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, including subcontracted 
works

211 Léčivové přípravky a obvazové prostředky Drug preparations and bandage dressing equipment

212 Glycerín, mýdlo, čistící a leštící přípravky Glycerine, soap, cleaning and polishing preparations

22 Pryžové a plastové výrobky, vč. souvisejích služeb a prací Rubber and plastic products, including related services and works

221 Pláště a duše Tires and tubes

222 Trubky, hadice a výrobky z kaučuku a plastů Pipes, hoses and rubber products and plastics

223 Těsnění (včetně kovového, bezazbestového) Gaskets (including metal, asbestos-free)

23 Ostatní nekovové minerální výrobky, vč. souvisejících služeb a prací Other non-metal mineral products, including related services and works

231 Brusivo Abrasives

232 Žáruvzdorné materiály Refractory materials

233 Sklo a výrobky ze skla a keramiky Glass and glass products and ceramics

24 Základní kovy, vč. subdodavatelských prací Basic metals, including subcontracted works

241 Zinek, hliník, olovo, železo Zinc, aluminium, lead, iron

242 Ocel a železo surové Steel and pig iron

243 Tryskací prostředky Blasting agents

244 Ocelový šrot Steel Scrap

245 Drahé kovy (platina) Precious metals (platinum)

246 Ostření, úprava a povlak nástrojů Sharpening, treatment and coating of tools

25 Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení, vč. subdodavatelských prací Fabricated metal products, except machinery and equipment, including subcontracted 
works

251 Hutní výrobky (plechy, profily, trubky, tvarové výpalky, drát) Metallurgical products (sheets, profiles, pipes, cut shapes, wire)

252 Hutní výrobky nerezové (plechy, profily, trubky, tvarové výpalky) Stainless steel metal products (sheets, profiles, pipes, cut shapes)



253 Výkovky, výlisky, předvalky Forgings, castings, billets

254 Lana, řetězy, ložiska, pružiny Ropes, chains, bearings, springs

255 Nástroje a nářadí, měřidla Tools and tooling, gauges

256 Armatury, výrobky trubkové (fitinky, trubkové oblouky, příruby) Valves, pipe products (fittings, pipe bends, flanges)

257 Odlitky Castings

258 Ocelové rošty Steel grates

259 Spojovací materiál, drátěné  sítě Fasteners, wire mesh

26 Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací Computer, electronic and optical products, including related services and works

27 Elektrická zařízení, vč. subdodavatelských prací Electrical equipment, including subcontracted works

271 Elektromotory a jejich součásti Electric motors and their parts 

272 Rozváděče, přístroje elektrické Switchboards, electrical apparatuses 

273 Měření a regulace Measurement and regulation

274 Přístroje měřící mechanické a elektrické Measuring devices, both mechanical and electrical

275 Spotřebiče elektrické Electrical appliances

276 Realizace elektrosilnoproud (slaboproud) Implementation of electric heavy current (weak current)

28 Stroje a zařízení j. n., vč. souvisejících služeb a prací Machinery and equipment, including related services and works

281 Čerpadla, míchadla, dmychadla Pumps, mixers, blowers

282 Stroje a zařízení pro povrchovou úpravu Machines and equipment for surface finishing

283 Zařízení převodová, hydraulická, pneumatická, vzduchotechnická, kompresory Transmission equipment, hydraulic, pneumatic, air, compressors

284 Stroje a zařízení pro svařování, elektrody a svařovací materiál Machinery and equipment for welding, electrodes and welding material

285 Montáže Assemblies

286 Povrchová ochrana - tryskání, nátěry, zinkování, smaltování, chromování, pogumování, 
moření, fosfátování 

Surface protection - blasting, painting, galvanizing, enamelling, chromium plating, 
rubberizing, pickling, phosphating 

287 Dělení materiálu, frézování, obrábění, ohyby a skružení Material cutting, milling, machining, bending and seaming

288 Výroba ocelových konstrukcí, výrobky zámečnické Production of steel structures, locksmith products

289 Tepelné zpracování - kalení, žíhání, cementování, nitridace, šlechtění Heat treatment - hardening, annealing, carburizing, nitriding, refining

29 Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy, vč. subdodavatelských prací Motor vehicles (except motorcycles), trailers and semi-trailers, including subcontracted 
works

291 Opravy a údržba osobních automobilů Repairs and maintenance of passenger cars

292 Opravy a údržba nákladních automobilů Repairs and maintenance of trucks

293 Zvedáky, dopravníky Hoists, conveyors

294 Zakladače Stackers

30 Ostatní dopravní prostředky a zařízení, vč. souvisejících služeb a prací Other transport equipment, including related services and works

301 Opravy a údržba kolejových vozidel Repairs and maintenance of rolling stock

302 Opravy a údržba vysokozdvižných vozíků Repairs and maintenance of forklift trucks

31 Nábytek, vč. souvisejících služeb a prací Furniture, including related services and works

311 Nábytek dřevěný Wooden furniture

312 Nábytek kovový Metal furniture

32 Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu, vč. subdodavatelských prací Other manufactured goods, including subcontracted works

33 Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení Repairs, maintenance and installation of machinery and equipment

331 Opravy a údržba strojů a zařízení Repairs and maintenance of machinery and devices

332 Nabíjení akumulátorů Charging of accumulators

333 ND pro stroje Spare parts for machines



35 Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch Electricity, gas, steam and air conditioning

36 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí Natural water, water treatment and supply, trading with water through mains

37 Služby související s odpadními vodami Services related to waste water

38 Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití Collection, treatment for disposal and disposal of waste, treatment of waste for recovery

39 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady Remediation and other services related to waste management

391 Deratizace, dezinfekce, desinsekce Disinfestation, disinfection, disinsection

41 Budovy a jejich výstavba Buildings and building construction

411 Práce zednické Masonry work

412 Montáž oplocení Installation of fencing

413 Práce instalatérské, klempířské a pokrývačské Plumbing, panel working and roofing

414 Vrata, brány a závory Doors, gates and barriers

415 Opravy střech, komíny Repair of roofs, chimneys

416 Opravy oken a dveří Repairs of windows and doors

417 Izolace proti vodě Insulation against water

418 Sádrokartonářské prácce Plasterboard works

419 Komunikace a zpevněné plochy, zemní práce Roads and paved surfaces, earthworks

42 Inženýrské stavby a jejich výstavba Engineering structures and their constructions

421 Projekty - pozenmí stavitelství (energetické štítky budov) Projects - civil engineering (energy labelling of buildings)

422 Projekty - silniční a vodní stavitelství Projects - road construction and water construction

423 Projekty - TZB (ZTI, VZT a klimatizace) Projects - TZB (mechanical, plumbing, ventilation and air conditioning)

424 Realizace ZTI a UT Implementation ZTI and UT

425 Projekty elektro (silnoproud a slaboproud, MaR, EZS, EPS) Electro projects (heavy and light current, instrumentation, EZS, EPS)

426 Kanalizace, vodovody (liniové stavby) Sewers, water mains (linear structures)

43 Specializované stavební práce Special construction works

431 Žáruvzdorné vyzdívky pecí Refractory furnace linings

432 Lešenářské práce (stavba, demontáž, pronájem lešení) Scaffolding works (construction, dismantling, leasing of scaffolding)

433 Malířské a sklenářské práce Painting and glazing works

434 Výškové práce Works at height

435 Sanační práce ve stavebnictví Rehabilitation work in the construction industry

436 Demolice Demolitions

437 Klimatizace, vzduchotechnika Air conditioning and ventilation

438 Rozvody a instalace plynu Distributions and installations of gas

439 Výtahy, zdviže, plošiny Elevators, lifts platforms

45 Velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a motocykly, jejich opravy Wholesale and retail sale with motor vehicles and motorcycles, their repairs

451 Náhradní díly k automobilům Spare parts for cars

452 Jeřáby a ND k jeřábům Cranes and spare parts for cranes

46 Velkoobchod, kromě velkoobchodu s motorovými vozidly a motocykly Wholesale trade, except for wholesale trading with motor vehicles and motorcycles

47 Maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly a motocykly Retail trade, except for retail trading with motor vehicles and motorcycles

49 Pozemní a potrubní doprava Land transport and transport via pipelines

491 Doprava železniční nákladní Rail freight transport

492 Doprava silniční nákladní poskytovaná specializovými vozidly podle druhu nákladu Road freight transport provided by special vehicles according to the type of load



493 Doprava kombinovaná Combined transport

50 Vodní doprava Water transport

51 Letecká doprava Air transport

52 Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services in transport

53 Poštovní a kurýrní služby Postal and courier services

55 Ubytovací služby Accommodation services

551 Stěhování Moving

56 Stravovací služby, podávání nápojů Catering and beverage serving services

561 Zajištění pitného režimu zaměstnanců Ensuring employees´ drinking regime

58 Vydavatelské služby Publishing services

59 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů, zvukových nahrávek a hudební 
vydavatelská činnost

Motion picture, video and television program production, sound recording and music 
publishing activities

60 Tvorba programů a vysílání Programming and broadcasting activities

61 Telekomunikační služby Telecommunication services

611 Realizace instalací telekomunikačních rozvodů Installations in telecommunication distributions

62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby Computer programming, consultancy and related services

63 Informační služby Information services

64 Finanční služby, kromě pojištění a penzijního financování Financial services, except for insurance and pension funding

65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení Insurance, reinsurance and pension funding, except for compulsory social security

66 Pomocné služby související s finančními a pojišťovacími službami Services auxiliary to financial services and insurance services

68 Služby v oblasti nemovitostí Real estate services

69 Právní a účetnické služby Legal and accounting services

70 Vedení podniků; poradenství v oblasti řízení Business management, consultancy in the field of management

71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy Architectural and engineering services, technical testing and analyses

711 Zkoušení a analýzy Testing and analyses

712 Kalibrace Calibration

713 Zkušební a kalibrační technika Testing and calibration technology

714 Spotřební materiál pro zkoušení / nedestruktivní zkoušení  (filmy, sondy, zářiče, 
ultrazvukové přístroje, laboratorní potřeby)

Consumables for testing / non-destructive testing (films, probes, lamps, ultrasonic 
equipment, laboratory supplies)

72 Výzkum a vývoj Research and Development

73 Reklamní služby a průzkum trhu Advertising and market research

731 Organizace výstav a trhů Organization of exhibitions and fairs

74 Ostatní odborné, vědecké a technické služby Other professional, scientific and technical services

741 Práce projekční Design works 

742 Vypracování dokumentace, studie Preparation of documentation, studies

743 Služby geodetické a zeměměřičské Geodetic and surveying services

744 Revize a opravy zvedacích zařízení, tlakových nádob, ocelových konstrukcí, elektrických 
zařízení, plynových zařízení a komínů

Revision of lifting devices, pressure vessels, steel structures, electrical equipment, gas 
equipment and chimneys and stacks

745 Služby znalců Services of experts

75 Veterinární služby Veterinary services

77 Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu Services in the area of rental and operational leasing

78 Služby v oblasti zaměstnání Employment services



79 Služby cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související služby Travel agency services, tour operator services and other reservation services and related 
services

80 Bezpečnostní a pátrací služby Security and investigation services

81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny Services related to buildings and landscaping activities

811 Krajinářské a zahradnické práce a služby Landscaping and gardening services and works

82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání Administrative, office support and other business support services

84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení Public administration and defence, compulsory social security

85 Služby v oblasti vzdělávání Education services

86 Zdravotní péče Health care

87 Pobytové služby Residential services

88 Sociální služby bez ubytování Social services without accommodation

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní služby Creative, artistic and entertainment services

91 Služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení Library, archives, museums and other cultural facilities

92 Služby související s hazardními hrami a sázením Services related to gambling and betting

93 Sportovní, zábavní a rekreační služby Sports activities and entertainment and recreation services

94 Služby organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů Services of organizations associating persons in order to promote common interests

95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Repairs of computers and products for personal needs and predominantly for household

96 Ostatní osobní služby Other personnel services

97 Služby domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu Services of households as employers of household personnel

98 Výrobky a služby blíže neurčené, produkované domácnostmi pro vlastní potřebu Products and services undifferentiated, produced by private households for own use

99 Služby exteritoriálních organizací a institucí Services provided by extraterritorial organizations and institutions


