10.11 zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
10.1 zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

10.12 zpracování a konzervování drůbežího masa
10.13 výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

10.2 zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

10.20 zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10.31 zpracování a konzervování brambor

10.3 zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

10.32 výroba ovocných a zeleninových šťáv
10.39 ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

10.4 výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

10.41 výroba olejů a tuků
10.42 výroba margarínu a podobných jedlých tuků

10 výroba potravinářských výrobků

10.5 výroba mléčných výrobků
10.6 výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

10.51 zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
10.61 výroba mlýnských výrobků
10.62 výroba škrobárenských výrobků
10.71 výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

10.7 výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

10.72 výroba sucharů a sušenek, trvanlivých cukrářských výrobků
10.73 výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
10.81 výroba cukru

10.8 výroba ostatních potravinářských výrobků

10.9 výroba průmyslových krmiv

10.82 výroba kakaa, čokolády, cukrovinek
10.83 zpracování čaje a kávy
10.84 výroba koření a aromatických výtažků
10.85 výroba hotových pokrmů
10.86 výroba homogeniz. potravin. přípravků, dietních potravin
10.89 výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
10.91 výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
10.92 výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
11.01 destilace, rektifikace a míchání lihovin

11 výroba nápojů

11.0 výroba nápojů

11.02 výroba vína z vinných hroznů
11.03 výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
11.04 výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11.05 výroba piva
11.06 výroba sladu
11.07 výroba nealkohol. nápojů; stáčení minerál. a ostatních vod

13.1 úprava a spřádání textilních vláken a příze

13.10 úprava a spřádání textilních vláken a příze

13.2 tkaní textilií

13.20 tkaní textilií

13.3 konečná úprava textilií

13.30 konečná úrpava textilií

13 výroba textílií

13.91 výroba pletených a háčkovaných materiálů

13.9 výroba ostatních textilií

13.92 výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
13.93 výroba koberců a kobercových předložek
13.94 výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
13.95 výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
13.96 výroba ostatních technických a průmyslových textilií
13.99 výroba ostatních textilií j. n.
14.11 výroba kožených oděvů

14.1 výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
14 výroba oděvů
14.2 výroba kožešinových výrobků
14.3 výroba pletených a háčkovaných oděvů

14.12 výroba pracovních oděvů
14.13 výroba ostatních svrchních oděvů
14.14 výroba osobního prádla
14.19 výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
14.20 výroba kožešinových výrobků
14.31 výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
14.39 výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

15.1 činění usní; zprac. kožešin; výroba brašn., sedlář. výrobků

15.11 činění a úprava usní; zpracování a barvení kožešin
15.12 výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

15 výroba usní a souvisejících produktů
15.2 výroba obuvi

15.20 výroba obuvi

16.1 výroba pilařská a impregnace dřeva

16.10 výroba pilařská a impregnace dřeva
16.21 výroba dýh a desek na bázi dřeva

16 zpracování dřeva, výr. dřev. a příb. výrobků, kromě nábytku
16.2 výroba dřevěných a příb. výrobků, kromě nábytku

16.22 výroba sestavených parketových podlah
16.23 výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
16.24 výroba dřevěných obalů
16.29 výroba ostatních dřevěných a příb. výrobků, kromě nábytku
17.11 výroba buničiny

17 výroba papírů a výrobků z papíru

17.1 výroba buničiny, papíru a lepenky
17.12 výroba papíru a lepenky

18.11 tisk novin
18 tisk a rozmnožování nahraných nosičů

18.1 tisk a činnosti související s tiskem

19 výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

19.1 výroba koksárenských produktů
19.2 výroba rafinovaných ropných produktů

18.12 tisk ostatní kromě novin
18.13 příprava tisku a digitálních dat
18.14 vázání a související činnosti

20.11 výroba technických plynů
20.12 výroba barviv a pigmentů
20.13 výroba jiných základních anorganických chemických látek
20.1 výroba zákl. chem. látek, hnojiv, dusík. sloučenin, plastů

20.14 výroba jiných základních organických chemických látek
20.15 výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.16 výroba plastů v primárních formách
20.17 výroba syntetického kaučuku v primárních formách

20 výroba chemických látek a chemických přípravků

20.2 výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.3 výroba nátěrových barev, laků, tiskařských barev, tmelů
20.4 výroba čisticích, lešticích prostředků, toalet. Přípravků

20.41 výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
20.42 výroba parfémů a toaletních přípravků

20.51 výroba výbušnin
20.5 výroba ostatních chemických výrobků

20.52 výroba klihů
20.53 výroba vonných silic
20.59 výroba ostatních chemických výrobků j. n.

21 výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků

20.6 výroba chemickýck vláken
21.1 výroba základních farmaceutických výrobků
21.2 výroba farmaceutických přípravků

22.1 výroba pryžových výrobků

22.11 výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
22.19 výroba ostatních pryžových výrobků

22 výroba pryžových a plastových výrobků

22.21 výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

sekce C - zpracovatelský průmysl
22.2 výroba plastových výrobků

22.22 výroba plastových obalů
22.23 výroba plastových výrobků pro stavebnictví
22.29 výroba ostatních plastových výrobků
23.11 výroba plochého skla

23.1 výroba skla a skleněných výrobků

23.12 tvarování a zpracování plochého skla
23.13 výroba dutého skla
23.14 výroba skleněnných vláken
23.19 výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

23.2 výroba žáruvzdorných výrobků
23.3 výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů

23.31 výroba keramických obkládaček a dlaždic
23.32 výroba pálených zdicích materiálů a výrobků
23.41 výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost

23.4 výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
23 výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

23.5 výroba cementu, vápna a sádry

23.42 výroba keramických sanitárních výrobků
23.43 výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
23.44 výroba ostatních technických keramických výrobků
23.49 výroba ostatních keramických výrobků
23.51 výroba cementu
23.52 výroba vápna a sádry
23.61 výroba betonových výrobků pro stavební účely

23.6 výroba betonových, cementových a sádrových výrobků

23.62 výroba sádrových výrobků pro stavební účely
23.63 výroba betonu připraveného k lití
23.64 výroba malt
23.65 výroba vláknitých cementů
23.69 výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

23.7 řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
23.9 výroba brusiv a ostat. nekovových minerálních výrobků j. n.

23.91 výroba brusiv
23.99 výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

24.1 výroba sur. železa, feroslitin, ploch.výr., tváření za tepla
24.2 výroba ocel. trubek, dutých profilů a souv. potrub. tvarovek
24.3 výroba ostatních výrobků jednostupňovým zpracováním oceli
24.41 výroba a hutní zpracování drahých kovů

24 výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

24.4 výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů

24.42 výroba a hutní zpracování hliníku
24.43 výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
24.44 výroba a hutní zpracování mědi
24.45 výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
24.46 zpracování jaderného paliva
24.51 výroba odlitků z litiny

24.5 slévárenství

24.52 výroba odlitků z oceli
24.53 výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
24.54 výroba odlitků z ostatních neželezných kovů

25.1 výroba konstrukčních kovových výrobků

25 výroba kovových konstrukcí, výrobků, kromě strojů a zařízení

25.2 výroba radiátorů, kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží
25.3 výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25.5 kování, lisování, ražení, válcování kovů; prášk. metalurgie
25.6 povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
25.7 výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
25.91 výroba ocelových sudů a podobných nádob
25.9 výroba ostatních kovodělných výrobků

25.92 výroba drobných kovových obalů
25.93 výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
25.94 výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
25.99 výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

26.1 výroba elektronických součástek a desek

26 výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů

26.2 výroba počítačů a periferních zařízení
26.3 výroba komunikačních zařízení
26.4 výroba spotřební elektroniky
26.5 výroba měřicích, zkušebních, navigačních, časoměr. Přístrojů
26.6 výroba ozařovacích, elektroléčeb. a elektroterap. Přístrojů
26.7 výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
26.8 výroba magnetických a optických médií
27.1 výroba elektr.motorů,generátorů,transformátorů,rozvod.zař.

27 výroba elektrických zařízení

27.2 výroba baterií a akumulátorů
27.3 výroba optických, elektr. kabelů, vodičů, elektroinst. zař.
27.4 výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27.5 výroba spotřebičů převážně pro domácnost
27.9 výroba ostatních elektrických zařízení
28.11 výroba motorů,turbín,kromě pro motor.voz.,letadla,motocykly
28.1 výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

28.2 výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
28 výroba strojů a zařízení j. n.

28.12 výroba hydraulických a pneumatických zařízení
28.13 výroba ostatních čerpadel a kompresorů
28.14 výroba ostatních potrubních armatur
28.15 výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28.21 výroba pecí a hořáků pro topeniště
28.22 výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
28.23 výroba kancel. strojů, kromě počítačů a periferních zařízení
28.24 výroba ručních mechanizovaných nástrojů
28.25 výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28.29 výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

28.3 výroba zemědělských a lesnických strojů
28.4 výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
28.91 výroba srojů pro metalurgii

28.9 výroba ostatních strojů pro speciální účely

28.92 výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
28.93 výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
28.94 výroba strojů na výrobu textilu, odev. výrobků, výrobků z usní
28.95 výroba strojů a přístrojů na výrob papíru a lepenky
28.96 výroba strojů na výrobu plastů a pryže
28.99 výroba ostatních strojů pro speciální účely

29.1 výroba motorových vozidel a jejich motorů
29 výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů, návěsů

29.2 výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
29.3 výroba dílů, příslušenství pro motor. vozidla, jejich motory
30.1 stavba lodí a člunů

30 výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

31 výroba nábytku

30.2 výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30.3 výroba letadel, jejich motorů, kosmických lodí a souvis. zařízení
30.4 výroba vojenských bojových vozidel
30.9 výroba dopravních prostředků a zařízení
31.0 výroba nábytku
32.1 výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

32 ostatní zpracovatelský průmysl

32.2 výroba hudebních nástrojů
32.3 výroba sportovních potřeb
32.4 výroba her a hraček
32.5 výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.9 zpracovatelský průmysl j. n.
33.11 opravy kovodělných výrobků

33 opravy a instalace strojů a zařízení

33.1 opravy kovodělních výrobků, strojů a zařízení

33.12 opravy strojů
33.13 opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33.14 opravy elektrických zařízení
33.15 opravy a údržba lodí a člunů
33.16 opravy a údržba letadel a kosmických lodí
33.17 opravy a údržba ostat. doprav. prostředků a zařízení j. n.
33.19 opravy ostatních zařízení

33.2 instalace průmyslových strojů a zařízení

41 výstavba budov

41.2 výstavba bytových a nebytových budov

41.20 výstavba bytových a nebytových budov

42.11 výstavba silnic a dálnic
42.1 výstavba silnic a železnic
42.12 výstavba železnic a podzemních drah
42.13 výstavba mostů a tunelů
42 inženýrské stavitelství
42.2 výstavba inženýrských sítí

42.21 výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.22 výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

42.9 výstavba ostatních staveb

sekce F - stavebnictví

42.91 výstavba vodních děl
42.99 výstavba ostatních staveb j. n.
43.11 demolice

43.1 demolice a příprava staveniště
43.12 příprava staveniště
43.13 průzkumné vrtné práce
43.21 elektrické instalace
43 specializované stavební činnosti

43.2 elektroinstalační,instalatérské,ostat.stavebně instal.práce

43.22 instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43.29 ostatní stavební instalace
43.31 omítkářské práce

43.3 kompletační a dokončovací práce

43.32 truhlářské práce
43.33 obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43.34 sklenářské, malířské a natěračské práce

43.39 ostatní kompletační a dokončovací práce

45.1 obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

45 velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

45.11 obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
45.19 obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

45.2 opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45.3 obchod s díly, přísluš. pro motor. vozidla, kromě motocyklů

45.31 VO s díly, přísluš. pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.32 MO s díly, přísluš. pro motorová vozidla, kromě motocyklů

45.4 obchod, opravy, údržba motocyklů, jejich dílů, příslušenství
47.1 maloobchod v nespecializovaných prodejnách

47.11 MO s převahou potravin,nápojů,tabák.výr. v nespec.prodejnách
47.19 ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47.21 maloobchod s ovocem a zeleninou

47.2 MO s potravinami, nápoji, tabák.výr. ve specializ.prodejnách

47.22 maloobchod s masem a masnými výrobky
47.23 maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
47.24 MO s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
47.25 maloobchod s nápoji
47.26 maloobchod s tabákovými výrobky
47.29 ostatní MO s potravinami ve specializovaných prodejnách
47.41 MO s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

47.4 MO s počítačovým,komunikačním zaříz. ve specializ.prodejnách

sekce G - velkoobchod a maloobchod; opravy a

47.42 maloobchod s telekomunikačním zařízením
47.43 maloobchod s audio- a videozařízením
47.51 maloobchod s textilem

údržba motorových vozidel
47.5 MO s ostat. výrobky pro domácnost ve specializ. prodejnách

47 maloobchod, kromě motorových vozidel

47.52 MO s železář. zbožím, barvami, sklem, potřebami pro kutily
47.53 MO s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
47.54 maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
47.59 MO s nábytkem,svítidly,ost.výr.pro dom.ve spec.prodejnách
47.61 maloobchod s knihami

47.6 MO s výrobky pro kulturní rozhled ve specializ. prodejnách

47.62 maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
47.63 maloobchod s audio- a videozáznamy
47.64 maloobchod se sportovním vybavením
47.65 maloobchod s hrami a hračkami
47.71 maloobchod s oděvy

47.7 maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách

47.8 maloobchod ve stáncích a na trzích

47.9 maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

47.72 maloobchod s obuví a koženými výrobky
47.73 maloobchod s farmaceutickými výrobky
47.74 maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
47.75 maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
47.76 MO s květinami, rostlinami, zvířaty pro zájmový chov, krmivy
47.77 maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
47.78 ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializ. prodejnách
47.79 maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
47.81 MO s potravinami,nápoji,tabák.výrobky ve stáncích,na trzích
47.82 maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
47.89 maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
47.91 maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
47.99 ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

55.1 ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55 ubytování
sekce I - ubytování, stravování a pohostinství

55.2 rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.3 kempy a tábořiště
55.9 ostatní ubytování
56.1 stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

56 stravování a pohostinství

58 vydavatelská činnost

56.2 poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
56.3 pohostinství
58.1 vydávání knih, period. publikací, ost. vydavatelské činnosti
58.2 vyvávání softwaru

sekce J - informační a komunikační činnosti

59 činnosti v oblasti filmů,TV programů,hudeb.vydavat.činnosti

59.1 činnosti v oblasti filmů, videozáznamů, televizních programů
59.2 pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti

62 činnosti v oblasti informačních technologií
63 informační činnosti

63.1 činnosti souvis. se zprac. dat, hostingem, webovými portály
63.9 ostatní informační činnosti

69 právní a účetnické činnosti
71 architektonické,inženýrské činnosti; techn.zkoušky, analýzy
72 výzkum a vývoj
73 reklama a průzkum trhu
sekce M - profesní, vědecké a technické

74.1 specializované návrhářské činnosti

činnosti
74 ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

74.2 fotografické činnosti
74.3 překladatelské a tlumočnické činnosti
74.9 ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

75 veterinární činnosti
79 činnosti cestovních agentur, CK a související činnosti

79.1 činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
79.9 ostatní rezervační a související činnosti

sekce N - administrativní a podpůrné činnosti

81 činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

81.2 úklidové činnosti
81.2 činnosti související s úpravou krajiny
82.1 administrativní a kancelářské činnosti

82 administrativní,kancelářské,podpůrné činnosti pro podnikání

82.3 pořádání konferencí a hospodářských výstav
82.9 podpůrné činnosti pro podnikání

sekce P - vzdělávání

85 vzdělávání

85.59 ostatní vzdělávání

sekce R - kulturní, zábavní a rekreační činnosti

93 sportovní, zábavní a rekreační činnosti

93.1 sportovní činnosti

95 opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu, pro domácnost

95.1 opravy počítačů a komunikačních zařízení
95.2 opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96.01 praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

sekce S - ostatní činnosti
96 poskytování ostatních osobních služeb

96.02 kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
96.03 pohřební a související činnosti
96.04 činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
96.09 poskytování ostatních osobních služeb j. n.

