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Přehled podmínek pro získání podpory 

 

Projekt „Specializované výstavy a veletrhy“ (SVV) je zaměřen na koordinovanou a kvalitní podporu 

prezentace na zahraničních výstavách a veletrzích, čímž dlouhodobě a koncepčně dochází 

k dalšímu růstu klíčových oborů výroby a služeb České republiky.  

 

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) zajišťuje marketingovou a komunikační podporu 

v místě konání veletrhu a vyřizuje potřebnou administrativu spojenou s účastí na výstavní akci 

a žádostí o podporu. Díky své celorepublikové působnosti poskytuje HK ČR zájemcům také 

poradenství a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity účasti na veletrhu. 

 

 

Způsobilé výdaje a výše podpory: 
 

Podpora je poskytována do výše 100% způsobilých výdajů, maximálně do výše 120.000 Kč bez 

DPH na jednu akci a účastníka na přímé náklady spojené s veletržní expozicí.  

Podrobný seznam způsobilých výdajů je uveden v příloze č. 1: Seznam způsobilých výdajů 

 

Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém 

období (to znamená při sečtení podpory de minimis získané v současném účetním období a za 

dvě předcházející účetní období) přesáhnout částku 200.000 EUR. 

 

Podpora může být účastníkům přidělena pouze v případě zajištění společné expozice 

v minimálním počtu 3 účastníků v rámci společné české účasti, a to včetně agentury  

CzechTrade / HK ČR. V takovém případě jsou podpořeni i samostatní vystavovatelé. Účastník se 

může prezentovat na více akcích v rámci projektu bez omezení v případě splnění všech podmínek. 

  

 

Oprávnění příjemci podpory: 
 

A. MSP a velké podniky – podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba1 

 MSP – podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků 

uvedenou v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, (za drobného, malého 

a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 

zaměstnanců) 

 Velké podniky – podnikatelský subjekt, který nesplňuje definici malého a středního 

podniku, a který zaměstnává maximálně 1250 zaměstnanců 

 

                                                           
1 Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: 101 FO podnikající dle ŽZ, nezapsaná  

v OR, 102 FO podnikající dle ŽZ zapsaná v OR, 105 FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona  

o zemědělství nezapsaná v OR, 106 FO podnikající dle jiných zákonů než ŽZ a zákona o zemědělství 

zapsaná v OR, 111 v.o.s., 112 s.r.o, 113 k.s., 121 a.s., 205 Družstvo, 231 Výrobní družstvo, 232 Spotřební 

družstvo, 234 Jiné družstvo, 241 Družstevní podnik (s 1 zakladatelem), 421 Zahraniční osoba, 501 

Odštěpný závod, nebo jiná org. složka zapisující se do OR, 932 Evropská společnost, 933 Evropská 

družstevní společnost. 
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Podmínky pro MSP a velké podniky 

 

MSP a velké podniky musí dodržet následující podmínky: 

 musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídající podporované 

ekonomické činnosti (viz příloha č. 2: Podporované ekonomické činnosti účastníka 

akce dle klasifikace CZ-NACE) 

 nesmí mít své sídlo v Praze, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně spojena 

s výrobou a službami realizovanými mimo region hl. m. Prahy (zápis provozovny či 

výrobny v obchodním nebo jiném rejstříku) 

 musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 33, 

odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění 

 nesmí mít nedoplatky vůči následujícím institucím:  

o Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, 

Pozemkový fond, Ministerstvo financí ČR, Státní fond životního prostředí, 

rozvoje bydlení, kultury a podporu a rozvoj české kinematografie, Celní správa 

ČR, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí 

o Poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. 

Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se 

považují za vypořádané nedoplatky. 

 na předmětnou akci nesmí čerpat podporu z dalších veřejných zdrojů  

 nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků zaměstnanců 

 nesmí být dle zákona o konkurzu a vyrovnání soudem na jeho majetek prohlášen 

konkurz, povoleno vyrovnání či zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku, 

 nesmí být rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, 

 soud nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil 

exekuci jeho majetku, 

 nesmí být v likvidaci 

 nesmí být podnikem v obtížích (Nařízení Komise (ES) č. 800/2008)2. 

 nesmí mít neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 

prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je 

protiprávní a neslučitelná se společným trhem 

 nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských 

produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A01 a A03) 

 

B. Profesní organizace 

 Profesní a zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, § 9 a) 

 Hospodářská komora a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona 

č. 301/1992, Sb. O Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění 

pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky, 

                                                           
2 Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud splňuje tyto podmínky: 

a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního 

kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, 

nebo 

b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo 

ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke 

ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců; nebo 

c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona 

(182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení. 

Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu považuje za podnik 

v obtížích pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v pododstavci písm. c). 
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 Svaz českých a moravských výrobních družstev a Svaz českých a moravských 

spotřebních družstev, zřízené jako zájmové sdružení právnických osob podle 

občanského zákoníku. 

 
 

Všichni žadatelé musí dodržet tyto další podmínky: 
 

 vlastní výstavní expozice každého účastníka v minimálním rozsahu 4 m2  

 vizuální prezentace expozice dle svého obchodního jména a loga na příslušné části 

expozice (platí i v případě spoluvystavovatele) 

 pravidla publicity dle OPPI (vlajka EU a povinná loga) 

 fyzická účast na místě a po celou dobu konání veletrhu 

 uvedení v oficiálním katalogu (popřípadě elektronický zápis) 

 poskytnutí součinnosti při přípravě, realizaci a vyúčtování veletrhu 

 celková výše podpory de minimis nesmí za poslední 3 účetní období přesáhnout 

200.000 EUR  

 poskytnutí požadovaných dokumentů: 

o přihláška na společnou českou účast (formulář pro vyplnění, 1x) 

o dotazník pro účastníky akce (formulář pro vyplnění, 1x) 

o oznámení o výši podpory de minimis a čestné prohlášení účastníka (formulář 

pro vyplnění, 1x) 

o objednávky - plocha, expozice, technické zabezpečení (elektronická kopie, 1x) 

o faktury - plocha, expozice, technické zabezpečení, grafika, registrační 

poplatek, zápis do katalogu (elektronická kopie, 1x) 

o doklady o zaplacení (elektronická kopie, 1x) 

 bezhotovostní platba (výpis z BÚ s jasnou identifikací majitele účtu; 

spárování platby dle vzorce VS = číslo faktury) 

 hotovostní platba (příjmový a výdajový pokladní doklad dle vzorce VS = 

číslo faktury)  

o grafický návrh a umístění expozice (kopie, 1x) 

o dotazník hodnocení efektivity účasti na veletrhu (originál, 1x) 

 

 

Kontaktní údaje: 
 
Hospodářská komora České republiky 

Freyova 27/82, 190 00 Praha 9 – Vysočany  

IČO: 49279530 

DIČ: CZ-49279530 

 

 

e-mail: veletrhy@komora.cz 

tel: +420 266 721 300 

fax: +420 266 721 690 

 

 

 

Podmínky schválené Řídícím výborem projektu SVV. 

 

 

      

 

mailto:veletrhy@komora.cz
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Příloha č. 1: 

 

Seznam způsobilých výdajů účastníků SVV 

 

V rámci realizace projektu „Specializované výstavy a veletrhy“ bude docházet k poskytování 

podpory ve formě snížených nákladů souvisejících s účastí na SVV v zahraničí až do výše 100% 

způsobilých výdajů, maximální do výše 120.000 Kč bez DPH na jednu akci a účastníka. 

 

Pronájem výstavní plochy  ANO  NE      

Zápis do výstavního katalogu  ANO  NE      

Registrační poplatek  ANO  NE      

Pronájem dalších prostor  ANO  NE      

Vybavení stánku  

Standardní (nábytek - jednací stůl, židle 4 

ks, výstavní pult, výloha, podlaha a její 

krytina, zastřešení, osvětlení, 

vzduchotechnika, prvky požární prevence) 

 ANO  NE      

Nadstandardní (AV technika – 

datavideoprojektor, projekční plátno, 

plazmový nebo LCD monitor, mikrofon, 

telefon, internet) 

 ANO  NE      

Technický návrh, pronájem, instalace a demontáž expozice  ANO  NE      

Technické zabezpečení (elektrická energie, voda, úklid)  ANO  NE      

Grafický návrh expozice  ANO  NE      

Výroba tiskovin (časopisy, letáky, brožury)  ANO  NE      

Průvodce CZ expozicí (realizuje HK ČR)  ANO  NE      

Doprava a spedice   ANO  NE      

Ubytování a cestovní náklady   ANO  NE      

Catering  ANO  NE      

Zajištění provozu expozice (personál/hostesky)  ANO  NE      

Průkazy (vystavovatelské, montážní, parkovací)  ANO  NE      

Vstupné  ANO  NE      

Náklady na personální zajištění  ANO  NE      
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Příloha č. 2: 

CZ NACE 

A. Podporované ekonomické činnosti 

Oddíl Skupina 
 

Název 

      SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 

08     Ostatní těžba a dobývání 

  08.1   Dobývání kamene, písků a jílů  

    08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 

    08.12 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu 

  08.9   Těžba a dobývání j. n. 

    08.91 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv 

    08.92 Těžba rašeliny  

    08.93 Těžba soli 

    08.99 Ostatní těžba a dobývání j. n. 

      SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 1) 

10     Výroba potravinářských výrobků 2) 

  10.1   Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 

    10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 

    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 

  10.3   Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  

    10.31 Zpracování a konzervování brambor 

    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 

  10.5   Výroba mléčných výrobků  

    10.51 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 

    10.52 Výroba zmrzliny 

  10.6   Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 

    10.61 Výroba mlýnských výrobků 

    10.62 Výroba škrobárenských výrobků 

  10.7   Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků 

    10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 

    10.72 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků  

    10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků 

  10.8   Výroba ostatních potravinářských výrobků 

    10.81 Výroba cukru 

    10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek 

    10.83 Zpracování čaje a kávy 

    10.84 Výroba koření a aromatických výtažků 

    10.85 Výroba hotových pokrmů 

    10.86 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin 

    10.89 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 
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  10.9   Výroba průmyslových krmiv 

    10.91 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 

    10.92 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu 

11     Výroba nápojů 2) 

  11.0   Výroba nápojů 

    11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin 

    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 nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví 

13     Výroba textilií 2) 

  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 úprava textilií 

  13.9   Výroba ostatních textilií 

    13.91 Výroba pletených a háčkovaných materiálů 

    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     Výroba oděvů 

  14.1   Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků  

    14.11 Výroba kožených 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  

  14.2   Výroba kožešinových výrobků 

    14.20 Výroba kožešinových výrobků 

  14.3   Výroba pletených a háčkovaných oděvů 

    14.31 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků 

    14.39 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů 

15     Výroba usní a souvisejících výrobků  

  15.1   
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba 

brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 

    15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin  

    15.12 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 

  15.2   Výroba obuvi  

    15.20 Výroba obuvi  

    15.20.1 Výroba obuvi s usňovým svrškem 

    15.20.9 Výroba obuvi z ostatních materiálů 



I N V E S T I C E  D O  V A Š Í  B U D O U C N O S T I  
 

7/4 

16     
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě 

nábytku 

  16.1   Výroba pilařská a impregnace dřeva 

    16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva 

  16.2   Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 

    16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva  

    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, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 

17     Výroba papíru a výrobků z papíru 

  17.1   Výroba buničiny, papíru a lepenky 

    17.11 Výroba buničiny 

    17.11.1 Výroba chemických buničin 

    17.11.2 Výroba mechanických vláknin 

    17.11.3 Výroba ostatních papírenských vláknin 

    17.12 Výroba papíru a lepenky 

  17.2   Výroba výrobků z papíru a lepenky 

    17.21 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů 

    17.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru 

    17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru 

    17.24 Výroba tapet 

    17.29 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky 

18     Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

  18.1   Tisk a činnosti související s tiskem 

    18.11 Tisk novin 

    18.12 Tisk ostatní, kromě novin 

    18.13 Příprava tisku a digitálních dat 

    18.14 Vázání a související činnosti 

  18.2   Rozmnožování nahraných nosičů  

    18.20 Rozmnožování nahraných nosičů  

20     Výroba chemických látek a chemických přípravků 

  20.1   
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického 

kaučuku v primárních formách 

    20.11 Výroba technických plynů 

    20.12 Výroba barviv a pigmentů 

    20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek 

    20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek 

    20.14.1 
Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro 

pohon motorů 

    20.14.9 Výroba ostatních 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 

  20.2   Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 

    20.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 

  20.3   Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů 

    20.30 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů 
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  20.4   
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních 

přípravků 

    20.41 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků 

    20.42 Výroba parfémů a toaletních přípravků 

  20.5   Výroba ostatních chemických výrobků 

    20.51 Výroba výbušnin 

    20.52 Výroba klihů  

    20.53 Výroba vonných silic  

    20.59 Výroba ostatních chemických výrobků j. n. 

    20.59.1 
Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí 

paliv pro pohon motorů 

    20.59.9 Výroba jiných chemických výrobků j. n. 

21     Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 

  21.1   Výroba základních farmaceutických výrobků 

    21.10 Výroba základních farmaceutických výrobků 

  21.2   Výroba farmaceutických přípravků  

    21.20 Výroba farmaceutických přípravků  

22     Výroba pryžových a plastových výrobků 

  22.1   Výroba pryžových výrobků 

    22.11 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik 

    22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků 

  22.2   Výroba plastových výrobků 

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

    22.22 Výroba plastových obalů 

    22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 

    22.29 Výroba ostatních plastových výrobků 

23     Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

  23.1   Výroba skla a skleněných výrobků 

    23.11 Výroba plochého skla 

    23.12 Tvarování a zpracování plochého skla 

    23.13 Výroba dutého skla 

    23.14 Výroba skleněných vláken 

    23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 

  23.2   Výroba žáruvzdorných výrobků 

    23.20 Výroba žáruvzdorných výrobků 

  23.3   Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů  

    23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic 

    23.32 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 

  23.4   Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků  

    23.41 
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných 

předmětů 

    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 

  23.5   Výroba cementu, vápna a sádry 

    23.51 Výroba cementu 

    23.52 Výroba vápna a sádry 

  23.6   Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků 

    23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely 
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    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  

    23.70 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů  

  23.9   Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 

    23.91 Výroba brusiv 

    23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 

24     Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 

  24.5   Slévárenství 

    24.51 Výroba odlitků z litiny 

    24.51.1 Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem 

    24.51.2 Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem 

    24.51.9 Výroba ostatních odlitků z litiny 

    24.52 Výroba odlitků z oceli 

    24.52.1 Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí 

    24.52.2 Výroba odlitků z legovaných ocelí 

    24.53 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů 

    24.54 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů 

25     Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

  25.1   Výroba konstrukčních kovových výrobků 

    25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 

    25.12 Výroba kovových dveří a oken 

  25.2   Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků  

    25.21 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení 

    25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků 

  25.3   Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 

    25.30 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 

  25.4   Výroba zbraní a střeliva 

    25.40 Výroba zbraní a střeliva 

  25.5   Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 

    25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie 

  25.6   Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 

    25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů 

    25.62 Obrábění 

  25.7   Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků  

    25.71 Výroba nožířských výrobků 

    25.72 Výroba zámků a kování 

    25.73 Výroba nástrojů a nářadí 

  25.9   Výroba ostatních kovodělných výrobků 

    25.91 Výroba ocelových sudů a podobných nádob 

    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     Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

  26.1   Výroba elektronických součástek a desek 

    26.11 Výroba elektronických součástek  
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    26.12 Výroba osazených elektronických desek 

  26.2   Výroba počítačů a periferních zařízení 

    26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení 

  26.3   Výroba komunikačních zařízení 

    26.30 Výroba komunikačních zařízení 

  26.4   Výroba spotřební elektroniky  

    26.40 Výroba spotřební elektroniky  

  26.5   Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů 

    26.51 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů  

    26.52 Výroba časoměrných přístrojů 

  26.6   Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 

    26.60 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 

  26.7   Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 

    26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 

  26.8   Výroba magnetických a optických médií 

    26.80 Výroba magnetických a optických médií 

27     Výroba elektrických zařízení 

  27.1   
Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a 

kontrolních zařízení 

    27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů 

    27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 

  27.2   Výroba baterií a akumulátorů  

    27.20 Výroba baterií a akumulátorů  

  27.3   Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení  

    27.31 Výroba optických kabelů  

    27.32 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 

    27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení 

  27.4   Výroba elektrických osvětlovacích zařízení  

    27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení  

  27.5   Výroba spotřebičů převážně pro domácnost 

    27.51 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost 

    27.52 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost 

  27.9   Výroba ostatních elektrických zařízení 

    27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení 

28     Výroba strojů a zařízení j. n. 

  28.1   Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

    28.11 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly 

    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 

  28.2   Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely 

    28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště 

    28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 

    28.23 Výroba kancelářských strojů a zařízení, 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 
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    28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů 

  28.4   Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů  

    28.41 Výroba kovoobráběcích strojů  

    28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů 

  28.9   Výroba ostatních strojů pro speciální účely 

    28.91 Výroba strojů pro metalurgii 

    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, oděvních výrobků a výrobků z usní 

    28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky 

    28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže 

    28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 

29     Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

  29.1   Výroba motorových vozidel a jejich motorů 

    29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů 

  29.2   Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 

    29.20 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 

  29.3   Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 

    29.31 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 

    29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 

30     Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

  30.1   Stavba lodí a člunů 

    30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů 

  30.2   Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 

    30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 

  30.3   Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení 

    30.30 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení 

  30.4   Výroba vojenských bojových vozidel 

    30.40 Výroba vojenských bojových vozidel 

  30.9   Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n. 

    30.91 Výroba motocyklů 

    30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy 

    30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 

31     Výroba nábytku 

  31.0   Výroba nábytku 

    31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů 

    31.02 Výroba kuchyňského nábytku 

    31.03 Výroba matrací 

    31.09 Výroba ostatního nábytku 

32     Ostatní zpracovatelský průmysl 

  32.1   Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků 

    32.11 Ražení mincí 

    32.12 Výroba klenotů a příbuzných výrobků 

    32.13 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků 

  32.2   Výroba hudebních nástrojů 

    32.20 Výroba hudebních nástrojů 

  32.3   Výroba sportovních potřeb 

    32.30 Výroba sportovních potřeb 

  32.4   Výroba her a hraček 

    32.40 Výroba her a hraček 
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  32.5   Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 

    32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 

  32.9   Zpracovatelský průmysl j. n. 

    32.91 Výroba košťat a kartáčnických výrobků 

    32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.  

33     Opravy a instalace strojů a zařízení 

  33.1   Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 

    33.11 Opravy kovodělných výrobků 

    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 ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.  

    33.17.1 Opravy a údržba kolejových vozidel 

    33.17.9 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. kromě kolejových vozidel 

    33.19 Opravy ostatních zařízení 

  33.2   Instalace průmyslových strojů a zařízení 

    33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení 

      
SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO 

VZDUCHU 

35     Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

   35.1   Výroba, přenos a rozvod elektřiny 

    35.11 Výroba elektřiny  

    35.12 Přenos elektřiny  

    35.13 Rozvod elektřiny  

    35.14 Obchod s elektřinou  

  35.2   Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 

    35.21 Výroba plynu 

    35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 

    35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí 

  35.3   Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu  

    35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu 

    35.30.1 Výroba tepla 

    35.30.2 Rozvod tepla 

    35.30.3 Výroba klimatizovaného vzduchu 

    35.30.4 Rozvod klimatizovaného vzduchu 

    35.30.5 Výroba chladicí vody 

    35.30.6 Rozvod chladicí vody 

    35.30.7 Výroba ledu 

      SEKCE F - STAVEBNICTVÍ 

41     Výstavba budov 

  41.1   Developerská činnost  

    41.10 Developerská činnost 

  41.2   Výstavba bytových a nebytových budov 

    41.20 Výstavba bytových a nebytových budov 

    41.20.1 Výstavba bytových budov 

    41.20.2 Výstavba nebytových budov 

42     Inženýrské stavitelství 
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  42.1   Výstavba silnic a železnic 

    42.11 Výstavba silnic a dálnic 

    42.12 Výstavba železnic a podzemních drah 

    42.13 Výstavba mostů a tunelů 

  42.2   Výstavba inženýrských sítí 

    42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 

    42.21.1 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny 

    42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro plyny 

    42.22 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 

  42.9   Výstavba ostatních staveb 

    42.91 Výstavba vodních děl 

    42.99 Výstavba ostatních staveb j. n. 

43     Specializované stavební činnosti  

  43.1   Demolice a příprava staveniště 

    43.11 Demolice 

    43.12 Příprava staveniště 

    43.13 Průzkumné vrtné práce 

  43.2   Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce 

    43.21 Elektrické instalace 

    43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 

    43.29 Ostatní stavební instalace 

  43.3   Kompletační a dokončovací práce 

    43.31 Omítkářské práce 

    43.32 Truhlářské práce 

    43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin 

    43.34 Sklenářské, malířské a natěračské práce 

    43.34.1 Sklenářské práce 

    43.34.2 Malířské a natěračské práce 

    43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce 

  43.9   Ostatní specializované stavební činnosti  

    43.91 Pokrývačské práce 

    43.99 Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 

    43.99.1 Montáž a demontáž lešení a bednění 

    43.99.9 Jiné specializované stavební činnosti j. n. 

      SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 

59     
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových 

nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

  59.1   Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů  

    59.13 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů 

    59.14 Promítání filmů  

  59.2   Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

    59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

61     Telekomunikační činnosti 

  61.1   Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 

    61.10 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 

    61.10.1 Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť 

    61.10.2 Pronájem pevné telekomunikační sítě 

    61.10.3 Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť 

    61.10.4 Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť 

    61.10.9 Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 
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  61.2   Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí 

    61.20 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí 

    61.20.1 Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť 

    61.20.2 Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě 

    61.20.3 Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť 

    61.20.4 Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť 

    61.20.9 Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí 

  61.3   Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí 

    61.30 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí 

  61.9   Ostatní telekomunikační činnosti 

    61.90 Ostatní telekomunikační činnosti 

62     Činnosti v oblasti informačních technologií 

  62.0   Činnosti v oblasti informačních technologií 

    62.01 Programování 

    62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií 

    62.03 Správa počítačového vybavení 

    62.09 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií 

63     Informační činnosti 

  63.1   
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými 

portály 

    63.11 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem 

    63.12 Činnosti související s webovými portály 

  63.9   Ostatní informační činnosti  

    63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur 

    63.99 Ostatní informační činnosti j. n. 

      SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

71     Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 

  71.1   Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 

    71.11 Architektonické činnosti 

    71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

    71.12.1 Geologický průzkum 

    71.12.2 Zeměměřické a kartografické činnosti 

    71.12.3 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti 

    71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. 

  71.2   Technické zkoušky a analýzy 

    71.20 Technické zkoušky a analýzy 

    71.20.1   Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení 

    
71.20.9  

  
Ostatní technické zkoušky a analýzy 

72     Výzkum a vývoj 

  72.1   Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

    72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie 

    72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

    72.19.1  Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd  

    72.19.2 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd 

    72.19.9 Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd 

  72.2   Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd 

    72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd 

1/ pokud se nejedná o výrobu erotického zboží 
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2/ s výjimkou výrobků, jejichž výroba a zpracování spadají do oblasti Společné zemědělské politiky - Příloha I Smlouvy 

o ES, viz část B tohoto formuláře 

 

B. Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá 

do oblasti Společné zemědělské politiky 

 

Číslo 

nomenklatury 

 

Název zboží 

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  

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  

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  

15.12  Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené  

15.13  Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky  

 15.17  Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků  

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  

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  
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Kapitola 22  

22.04  Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu  

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

přidáním alkoholu  

22.07  Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)  

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  

22.10  Stolní ocet a jeho náhražky  

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)  

 

 

 

 


