
PŘÍLOHA Č. 2

KATEGORIE CZ-NACE PODPOROVANÉ

1. SEKCE C Zpracovatelský průmysl1

10 Výroba potravinářských výrobků2

13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 
16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů3

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků2 (biolíh aj.)
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků2

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 
27 Výroba elektrických zařízení 
28 Výroba strojů a zařízení j. n. 
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 
31 Výroba nábytku 
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení

2. SEKCE E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 
38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení 

Z výše uvedených skupin patří níže uvedené kódy do high-tech:
   - 21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků
   - 21.2 Výroba farmaceutických přípravků
   - 26.1 Výroba elektronických součástek a desek
   - 26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení
   - 26.3 Výroba komunikačních zařízení 
   - 26.4 Výroba spotřební elektroniky
   - 26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
   - 26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
   - 26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
   - 26.8 Výroba magnetických a optických médií

                                                          
1 Pokud se nejedná o výrobu erotického zboží.
2 S výjimkou výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky 
– Příloha I Smlouvy o ES.
3 S výjimkou třídy 19.1 tohoto oddílu - Výroba koksárenských produktů.



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

Z výše uvedených skupin patří níže uvedené kódy do medium high-tech oborů:
   - 20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického 

kaučuku v primárních formách
   - 20.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
   - 20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
   - 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
   - 20.5 Výroba ostatních chemických výrobků    
   - 20.6 Výroba chemických vláken
   - 25.4 Výroba zbraní a střeliva
   - 27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů, a elektrických rozvodných a 

kontrolních zařízení
   - 27.2 Výroba baterií a akumulátorů
   - 27.3 Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
   - 27.4 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
   - 27.5 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
   - 27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení
   - 28.1 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
   - 28.2 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
   - 28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů
   - 28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
   - 28.9 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
   - 29.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
   - 29.2 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
   - 29.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
   - 30.2 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
   - 30.4 Výroba vojenských bojových vozidel
   - 30.9 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
   - 32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-

tech_classification_of_manufacturing_industries

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries



