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BA0050Kód: OKECAkronym:

01

02

05

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce

Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Ryby a ostatní produkty vodního prostředí a souvis. práce

Uhlí, lignit, rašelina a práce související s jejich těžbou

Ropa, zemního plyn, bitumenní horniny a práce s těžbou

Uranové a thoriové rudy a práce souvis. s jejich těžbou

Rudy ostatních kovů a práce souvis. s jejich těžbou

Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud a práce s těžbou

Potravinářské výrobky, nápoje a související práce

Tabákové výrobky a související práce

Textil a související práce

Oblečení, kožešiny a související práce

Usně,brašnář.a sedlář. výrobky, obuv a související práce

Dřevo upravené; dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky

Vláknina, papír a papírové výrobky a související práce

Vydavatelství, tisk, nahrané nosiče a související práce

Koks,rafinérské ropné výrobky, jaderná paliva a sou. práce

Chemické výrobky, chemická vlákna a související práce

Pryžové a plastové výrobky a související práce

Ostatních nekovové minerální výrobků a související práce

Základní  kovy, hutní výrobky a související práce

Kód Název položky

výroba košů a proutěného zboží

radioaktivních prvků a sloučenin

Odvětvová klasifikace ekonomických činnostíNázev:

P0050 Objekt vykazování podle odvětví (OKEČ)
Použití číselníku v parametrech:

Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky
prvních dvou míst číselníku - hrubé členění).

Charakteristika:

Poznámka:



Popis ČÍS Strana:2/4

BA0050Kód: OKECAkronym:

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

40

41

45

46

50

51

52

55

60

61

62

63

64

65

66

67

Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; průmysl. služby

Stroje a zařízení jinde neuvedené;  průmyslové služby

Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby

Elektrické stroje a  zařízení jinde neuved.; průmys. služby

Radiová, televizní, spojová zaříz. a přístroje; prům. služby

Zdravotnické, přesné a optic. přístroje; hodiny a hodinky;

Motor. vozidla (kr. jednostopých), přívěsy a návěsy; pr.sl.

Ostatní dopravní prostředky a zařízení; prům. služby

Nábytek; ostatní průmys. výrobky jinde neuved.; pr. služby

Druhotné suroviny

Elektřina, plyn, pára a teplé voda vč. rozvodu

Shromažďování, čištění a rozvod vody

Stavební práce

Stavební objekty (zrušeno)

Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot

Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. kr. mot.voz. a motocyklů

Maloobchod  kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác.

Služby ubytovací a stravovací

Pozemní a potrubní doprava

Vodní doprava

Letecká  a kosmická doprava

Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby CK a agentur

Poštovní a telekomunikační služby

Finanč. zprostředkov.služby kr. pojiš. a penzij. financování

Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč.

Pomocné služby související s finančním zprostředkováním

Kód Název položky

výroby strojů a zařízení

(včetně přístrojů na zpracování dat)

prodej pohonných hmot



Popis ČÍS Strana:3/4

BA0050Kód: OKECAkronym:

70

71

72

73

74

75

80

85

90

91

92

93

95

96

97

99

S_CHFA

S_DOP

S_DOSK

S_DREV

S_EL

S_EPV

S_HUST

Služby v oblasti nemovitostí

Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu

Služby v oblasti výpoč. techniky; údržba a opravy kan. str.

Výzkum a vývoj

Ostatní podnikatelské služby

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Vzdělávací služby

Zdravotní a sociální péče, veterinární služby

Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace

Činnosti  společenských organizací jinde neuvedené

Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

Ostatní služby

Služby  domácností jako zaměst. dom. personálu

Domácnosti vyrábějící blíže neurčené výrob. pro vl. potřebu

Domácnosti poskytující blíže neurčené služ. pro vl. potřebu

Služby exteritoriálních organizací a institucí

Chemický a farmaceutický průmysl

Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje

Doprava a skladování

Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl

Elektrotechnický a elektronický průmysl

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

Hutnictví a strojírenství

Kód Název položky

Pronájem strojů apřístrojů bez obsluhy, pronájem zboží pro
osobní potřebu a domácnost

Služby v oblasti výpočetní techniky; údržba a opravy
kancelářských strojů a počítačů.

Odstraňování odpadních vod a odpadu, čistění města, sanační
a podobné služby.

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka
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8.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od:
ČNBZdroj: ing.Boušková / odb. 61Garant:

S_KOVY

S_NESU

S_OBO

S_OBPU

S_ODV

S_OSPRU

S_OST

S_OSTC1

S_OSTPR

S_OZP

S_PEN

S_POJ

S_POT

S_PROST

S_STVB

S_TEX

S_VYDOP

S_ZEMR

S_ZLN

S_ZPRUM

Verze:

Výroba kovů a kovodělných výrobků

Dobývání nerostných surovin

Obchod, prodej, údržba, opravy

Obchod, odbyt, pohostinství a ubytování

Odvětví

Ostatní průmysl

Ostatní činnosti a průmysl

Ostatní činnosti bez činnosti 70

Ostatní průmysl

Ostatní zpracovatelský průmysl

Peněžnictví

Pojišťovnictví

Potravinářský průmysl

Pronájem strojů a zařízení

Výstavba a stavebnictví

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Výroba dopravních prostředků

Zemědělství, myslivost a rybolov

Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur.

Zpracovatelský průmysl

Kód Název položky

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka

Součtová položka
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0050

Název členění

Kód: Odvětvová klasifikace ekonomických činnostíNázev:

CODV
CODVKLA
COK

Členění odvětví bez rozlišení
Výčet všech odvětví bez rozlišení
Odvětvová klasifikace podle odvětví

2.0
2.0
2.0

20
20
20

01.01.2003
01.01.2003
01.01.2003

Platnost od
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CODVKód: CODVAkronym:
Členění odvětví bez rozlišeníNázev:

Odvětvová klasifikace ekonomických činností
Pro Číselník:

Položky:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Charakteristika:

S_ODV - Odvětví
    S_ZLN - Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur.
        S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov
            01 - Produkty zemědělství, myslivosti a související práce
            05 - Ryby a ostatní produkty vodního prostředí a souvis. práce
        02 - Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce
        S_NESU - Dobývání nerostných surovin
            10 - Uhlí, lignit, rašelina a práce související s jejich těžbou
            11 - Ropa, zemního plyn, bitumenní horniny a práce s těžbou
            12 - Uranové a thoriové rudy a práce souvis. s jejich těžbou
            13 - Rudy ostatních kovů a práce souvis. s jejich těžbou
            14 - Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud a práce s těžbou
    S_POT - Potravinářský průmysl
        15 - Potravinářské výrobky, nápoje a související práce
        16 - Tabákové výrobky a související práce
    S_CHFA - Chemický a farmaceutický průmysl
        23 - Koks,rafinérské ropné výrobky, jaderná paliva a sou. práce
        24 - Chemické výrobky, chemická vlákna a související práce
        25 - Pryžové a plastové výrobky a související práce
    S_HUST - Hutnictví a strojírenství
        27 - Základní  kovy, hutní výrobky a související práce
        28 - Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; průmysl. služby
        29 - Stroje a zařízení jinde neuvedené;  průmyslové služby
        34 - Motor. vozidla (kr. jednostopých), přívěsy a návěsy; pr.sl.
        35 - Ostatní dopravní prostředky a zařízení; prům. služby
    S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl
        30 - Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby
        31 - Elektrické stroje a  zařízení jinde neuved.; průmys. služby

BA0050

Kód - Název
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CODVKód: CODVAkronym:
Položky:
        32 - Radiová, televizní, spojová zaříz. a přístroje; prům. služby
        33 - Zdravotnické, přesné a optic. přístroje; hodiny a hodinky;
    S_OZP - Ostatní zpracovatelský průmysl
        S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
            17 - Textil a související práce
            18 - Oblečení, kožešiny a související práce
            19 - Usně,brašnář.a sedlář. výrobky, obuv a související práce
        S_OSTPR - Ostatní průmysl
            20 - Dřevo upravené; dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky
            21 - Vláknina, papír a papírové výrobky a související práce
            22 - Vydavatelství, tisk, nahrané nosiče a související práce
            26 - Ostatních nekovové minerální výrobků a související práce
            36 - Nábytek; ostatní průmys. výrobky jinde neuved.; pr. služby
            37 - Druhotné suroviny
    S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
        40 - Elektřina, plyn, pára a teplé voda vč. rozvodu
        41 - Shromažďování, čištění a rozvod vody
    S_STVB - Výstavba a stavebnictví
        45 - Stavební práce
    S_OBPU - Obchod, odbyt, pohostinství a ubytování
        50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot
        51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. kr. mot.voz. a motocyklů
        52 - Maloobchod  kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác.
        55 - Služby ubytovací a stravovací
    S_DOP - Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje
        60 - Pozemní a potrubní doprava
        61 - Vodní doprava
        62 - Letecká  a kosmická doprava
        63 - Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby CK a agentur
        64 - Poštovní a telekomunikační služby
    S_PEN - Peněžnictví
        65 - Finanč. zprostředkov.služby kr. pojiš. a penzij. financování
        67 - Pomocné služby související s finančním zprostředkováním
    66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč.

Kód - Název
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CODVKód: CODVAkronym:

2.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

Položky:

Verze:
Poznámka:

    S_OST - Ostatní činnosti a průmysl
        70 - Služby v oblasti nemovitostí
        71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu
        72 - Služby v oblasti výpoč. techniky; údržba a opravy kan. str.
        73 - Výzkum a vývoj
        74 - Ostatní podnikatelské služby
        80 - Vzdělávací služby
        85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární služby
        90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace
        91 - Činnosti  společenských organizací jinde neuvedené
        92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
        93 - Ostatní služby
        95 - Služby  domácností jako zaměst. dom. personálu
        96 - Domácnosti vyrábějící blíže neurčené výrob. pro vl. potřebu
        97 - Domácnosti poskytující blíže neurčené služ. pro vl. potřebu
        99 - Služby exteritoriálních organizací a institucí
    75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Kód - Název
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CODVKLAKód: CODVKLAAkronym:
Výčet všech odvětví bez rozlišeníNázev:

Odvětvová klasifikace ekonomických činností
Pro Číselník:

Položky:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Charakteristika:

S_ODV - Odvětví
    01 - Produkty zemědělství, myslivosti a související práce
    02 - Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce
    05 - Ryby a ostatní produkty vodního prostředí a souvis. práce
    10 - Uhlí, lignit, rašelina a práce související s jejich těžbou
    11 - Ropa, zemního plyn, bitumenní horniny a práce s těžbou
    12 - Uranové a thoriové rudy a práce souvis. s jejich těžbou
    13 - Rudy ostatních kovů a práce souvis. s jejich těžbou
    14 - Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud a práce s těžbou
    15 - Potravinářské výrobky, nápoje a související práce
    16 - Tabákové výrobky a související práce
    17 - Textil a související práce
    18 - Oblečení, kožešiny a související práce
    19 - Usně,brašnář.a sedlář. výrobky, obuv a související práce
    20 - Dřevo upravené; dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky
    21 - Vláknina, papír a papírové výrobky a související práce
    22 - Vydavatelství, tisk, nahrané nosiče a související práce
    23 - Koks,rafinérské ropné výrobky, jaderná paliva a sou. práce
    24 - Chemické výrobky, chemická vlákna a související práce
    25 - Pryžové a plastové výrobky a související práce
    26 - Ostatních nekovové minerální výrobků a související práce
    27 - Základní  kovy, hutní výrobky a související práce
    28 - Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; průmysl. služby
    29 - Stroje a zařízení jinde neuvedené;  průmyslové služby
    30 - Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby
    31 - Elektrické stroje a  zařízení jinde neuved.; průmys. služby
    32 - Radiová, televizní, spojová zaříz. a přístroje; prům. služby
    33 - Zdravotnické, přesné a optic. přístroje; hodiny a hodinky;

BA0050

Kód - Název
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CODVKLAKód: CODVKLAAkronym:
Položky:
    34 - Motor. vozidla (kr. jednostopých), přívěsy a návěsy; pr.sl.
    35 - Ostatní dopravní prostředky a zařízení; prům. služby
    36 - Nábytek; ostatní průmys. výrobky jinde neuved.; pr. služby
    37 - Druhotné suroviny
    40 - Elektřina, plyn, pára a teplé voda vč. rozvodu
    41 - Shromažďování, čištění a rozvod vody
    45 - Stavební práce
    50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot
    51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. kr. mot.voz. a motocyklů
    52 - Maloobchod  kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác.
    55 - Služby ubytovací a stravovací
    60 - Pozemní a potrubní doprava
    61 - Vodní doprava
    62 - Letecká  a kosmická doprava
    63 - Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby CK a agentur
    64 - Poštovní a telekomunikační služby
    65 - Finanč. zprostředkov.služby kr. pojiš. a penzij. financování
    66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč.
    67 - Pomocné služby související s finančním zprostředkováním
    70 - Služby v oblasti nemovitostí
    71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu
    72 - Služby v oblasti výpoč. techniky; údržba a opravy kan. str.
    73 - Výzkum a vývoj
    74 - Ostatní podnikatelské služby
    75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
    80 - Vzdělávací služby
    85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární služby
    90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace
    91 - Činnosti  společenských organizací jinde neuvedené
    92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
    93 - Ostatní služby
    95 - Služby  domácností jako zaměst. dom. personálu
    96 - Domácnosti vyrábějící blíže neurčené výrob. pro vl. potřebu
    97 - Domácnosti poskytující blíže neurčené služ. pro vl. potřebu

Kód - Název



Popis Členění ČÍS Strana:6/9

CODVKLAKód: CODVKLAAkronym:

2.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

Položky:

Verze:
Poznámka:
    99 - Služby exteritoriálních organizací a institucí
Kód - Název
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COKKód: COKAkronym:
Odvětvová klasifikace podle odvětvíNázev:

Odvětvová klasifikace ekonomických činností
Pro Číselník:

Položky:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Charakteristika:

S_ODV - Odvětví
    S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov
        01 - Produkty zemědělství, myslivosti a související práce
        05 - Ryby a ostatní produkty vodního prostředí a souvis. práce
    02 - Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce
    S_NESU - Dobývání nerostných surovin
        10 - Uhlí, lignit, rašelina a práce související s jejich těžbou
        11 - Ropa, zemního plyn, bitumenní horniny a práce s těžbou
        12 - Uranové a thoriové rudy a práce souvis. s jejich těžbou
        13 - Rudy ostatních kovů a práce souvis. s jejich těžbou
        14 - Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud a práce s těžbou
    S_ZPRUM - Zpracovatelský průmysl
        S_POT - Potravinářský průmysl
            15 - Potravinářské výrobky, nápoje a související práce
            16 - Tabákové výrobky a související práce
        S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
            17 - Textil a související práce
            18 - Oblečení, kožešiny a související práce
            19 - Usně,brašnář.a sedlář. výrobky, obuv a související práce
        S_DREV - Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl
            20 - Dřevo upravené; dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky
            21 - Vláknina, papír a papírové výrobky a související práce
            22 - Vydavatelství, tisk, nahrané nosiče a související práce
        23 - Koks,rafinérské ropné výrobky, jaderná paliva a sou. práce
        24 - Chemické výrobky, chemická vlákna a související práce
        25 - Pryžové a plastové výrobky a související práce
        26 - Ostatních nekovové minerální výrobků a související práce
        S_KOVY - Výroba kovů a kovodělných výrobků

BA0050

Kód - Název



Popis Členění ČÍS Strana:8/9

COKKód: COKAkronym:
Položky:
            27 - Základní  kovy, hutní výrobky a související práce
            28 - Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; průmysl. služby
        29 - Stroje a zařízení jinde neuvedené;  průmyslové služby
        S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl
            30 - Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby
            31 - Elektrické stroje a  zařízení jinde neuved.; průmys. služby
            32 - Radiová, televizní, spojová zaříz. a přístroje; prům. služby
            33 - Zdravotnické, přesné a optic. přístroje; hodiny a hodinky;
        S_VYDOP - Výroba dopravních prostředků
            34 - Motor. vozidla (kr. jednostopých), přívěsy a návěsy; pr.sl.
            35 - Ostatní dopravní prostředky a zařízení; prům. služby
        S_OSPRU - Ostatní průmysl
            36 - Nábytek; ostatní průmys. výrobky jinde neuved.; pr. služby
            37 - Druhotné suroviny
    S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
        40 - Elektřina, plyn, pára a teplé voda vč. rozvodu
        41 - Shromažďování, čištění a rozvod vody
    S_STVB - Výstavba a stavebnictví
        45 - Stavební práce
    S_OBO - Obchod, prodej, údržba, opravy
        50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot
        51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. kr. mot.voz. a motocyklů
        52 - Maloobchod  kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác.
    55 - Služby ubytovací a stravovací
    S_DOSK - Doprava a skladování
        60 - Pozemní a potrubní doprava
        61 - Vodní doprava
        62 - Letecká  a kosmická doprava
        63 - Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby CK a agentur
    64 - Poštovní a telekomunikační služby
    65 - Finanč. zprostředkov.služby kr. pojiš. a penzij. financování
    S_POJ - Pojišťovnictví
        67 - Pomocné služby související s finančním zprostředkováním
        66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč.

Kód - Název
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COKKód: COKAkronym:

2.0 PlatnýStav: 01.01.2003Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

Položky:

Verze:
Poznámka:

    S_PROST - Pronájem strojů a zařízení
        70 - Služby v oblasti nemovitostí
        71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu
    74 - Ostatní podnikatelské služby
    S_OSTC1 - Ostatní činnosti bez činnosti 70
        72 - Služby v oblasti výpoč. techniky; údržba a opravy kan. str.
        73 - Výzkum a vývoj
        75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
        80 - Vzdělávací služby
        85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární služby
        90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace
        91 - Činnosti  společenských organizací jinde neuvedené
        92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
        93 - Ostatní služby
        95 - Služby  domácností jako zaměst. dom. personálu
        96 - Domácnosti vyrábějící blíže neurčené výrob. pro vl. potřebu
        97 - Domácnosti poskytující blíže neurčené služ. pro vl. potřebu
        99 - Služby exteritoriálních organizací a institucí

Kód - Název
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0050

Název domény

Kód: Odvětvová klasifikace ekonomických činnostíNázev:

D_S_CHFA1

D_S_DOP1

D_S_DOSK1

D_S_DREV2

D_S_EL1

D_S_EL3

D_S_EPV1

D_S_EPV2

D_S_HUST1

D_S_KOVY2

D_S_NESU1

D_S_NESU2

D_S_OBO1

D_S_OBPU1

D_S_ODV1

D_S_ODV2

D_S_ODV3

D_S_OSPRU2

D_S_OST1

D_S_OSTC11

D_S_OSTPR1

Celkem chemický a farmaceutický průmysl

Celkem doprava, skladování, cestovní ruch a spoje

Doprava a skladování

Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl

Celkem elektrotechnický a elektronický průmysl

Elektrotechnický a elektronický průmysl

Celkem výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

Celkem hutnictví a strojírenství

Výroba kovů a kovodělných výrobků

Celkem dobývání nerostných surovin

Dobývání nerostných surovin

Obchod, prodej, údržba, opravy

Celkem obchod, odbyt, pohostinství a ubytování

Odvětví

Odvětví

Odvětví

Ostatní průmysl

Ostatní činnosti a průmysl

Ostatní činnosti bez činnosti 70

Ostatní průmysl

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2000

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2000

Platnost od
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Verze StavKód domény

BA0050

Název domény

Kód: Odvětvová klasifikace ekonomických činnostíNázev:

D_S_OZP1

D_S_PEN1

D_S_POJ1

D_S_POT1

D_S_POT3

D_S_PROST1

D_S_STVB1

D_S_STVB2

D_S_TEX1

D_S_TEX3

D_S_VYDOP2

D_S_ZEMR1

D_S_ZEMR2

D_S_ZLN1

D_S_ZPRUM1

Ostatní zpracovatelský průmysl

Peněžnictví

Pojišťovnictví

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl

Pronájem strojů a zařízení

Výstavba a stavebnictví

Výstavba a stavebnictví

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Výroba dopravních prostředků

Zemědělství, myslivost a rybolov

Zemědělství, myslivost a rybolov

Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur.

Zpracovatelský průmysl

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2003

01.01.2003

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od
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D_S_CHFA1

D_S_DOP1

Kód:

Kód:

D_S_CHFA1

D_S_DOP1

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Celkem chemický a farmaceutický průmysl

Celkem doprava, skladování, cestovní ruch a spoje

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_CHFA - Chemický a farmaceutický průmysl

S_DOP - Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje

CODV

CODV

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

23 - Koks,rafinérské ropné výrobky, jaderná paliva a sou. práce
24 - Chemické výrobky, chemická vlákna a související práce
25 - Pryžové a plastové výrobky a související práce

60 - Pozemní a potrubní doprava
61 - Vodní doprava
62 - Letecká  a kosmická doprava
63 - Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby CK a agentur
64 - Poštovní a telekomunikační služby
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D_S_DOSK1

D_S_DREV2

Kód:

Kód:

S_DOSK

S_DREV

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

/ 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Doprava a skladování

Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_DOSK - Doprava a skladování

S_DREV - Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl

COK

COK

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

60 - Pozemní a potrubní doprava
61 - Vodní doprava
62 - Letecká  a kosmická doprava
63 - Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby CK a agentur

20 - Dřevo upravené; dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky
21 - Vláknina, papír a papírové výrobky a související práce
22 - Vydavatelství, tisk, nahrané nosiče a související práce
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D_S_EL1

D_S_EL3

Kód:

Kód:

D_S_EL1

S_EL

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

/ 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Celkem elektrotechnický a elektronický průmysl

Elektrotechnický a elektronický průmysl

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl

S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl

CODV

COK

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

30 - Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby
31 - Elektrické stroje a  zařízení jinde neuved.; průmys. služby
32 - Radiová, televizní, spojová zaříz. a přístroje; prům. služby
33 - Zdravotnické, přesné a optic. přístroje; hodiny a hodinky;

30 - Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby
31 - Elektrické stroje a  zařízení jinde neuved.; průmys. služby
32 - Radiová, televizní, spojová zaříz. a přístroje; prům. služby
33 - Zdravotnické, přesné a optic. přístroje; hodiny a hodinky;
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D_S_EPV1

D_S_EPV2

Kód:

Kód:

D_S_EPV1

S_EPV

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

/ 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Celkem výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

CODV

COK

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

40 - Elektřina, plyn, pára a teplé voda vč. rozvodu
41 - Shromažďování, čištění a rozvod vody

40 - Elektřina, plyn, pára a teplé voda vč. rozvodu
41 - Shromažďování, čištění a rozvod vody
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D_S_HUST1

D_S_KOVY2

Kód:

Kód:

D_S_HUST1

S_KOVY

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Celkem hutnictví a strojírenství

Výroba kovů a kovodělných výrobků

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_HUST - Hutnictví a strojírenství

S_KOVY - Výroba kovů a kovodělných výrobků

CODV

COK

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

27 - Základní  kovy, hutní výrobky a související práce
28 - Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; průmysl. služby
29 - Stroje a zařízení jinde neuvedené;  průmyslové služby
34 - Motor. vozidla (kr. jednostopých), přívěsy a návěsy; pr.sl.
35 - Ostatní dopravní prostředky a zařízení; prům. služby

27 - Základní  kovy, hutní výrobky a související práce
28 - Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; průmysl. služby
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D_S_NESU1

D_S_NESU2

Kód:

Kód:

D_S_NESU1

S_NESU

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Celkem dobývání nerostných surovin

Dobývání nerostných surovin

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_NESU - Dobývání nerostných surovin

S_NESU - Dobývání nerostných surovin

CODV

COK

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

10 - Uhlí, lignit, rašelina a práce související s jejich těžbou
11 - Ropa, zemního plyn, bitumenní horniny a práce s těžbou
12 - Uranové a thoriové rudy a práce souvis. s jejich těžbou
13 - Rudy ostatních kovů a práce souvis. s jejich těžbou
14 - Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud a práce s těžbou

10 - Uhlí, lignit, rašelina a práce související s jejich těžbou
11 - Ropa, zemního plyn, bitumenní horniny a práce s těžbou
12 - Uranové a thoriové rudy a práce souvis. s jejich těžbou
13 - Rudy ostatních kovů a práce souvis. s jejich těžbou
14 - Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud a práce s těžbou
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D_S_OBO1

D_S_OBPU1

Kód:

Kód:

S_OBO

D_S_OBPU1

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Obchod, prodej, údržba, opravy

Celkem obchod, odbyt, pohostinství a ubytování

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_OBO - Obchod, prodej, údržba, opravy

S_OBPU - Obchod, odbyt, pohostinství a ubytování

COK

CODV

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot
51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. kr. mot.voz. a motocyklů
52 - Maloobchod  kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác.

50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot
51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. kr. mot.voz. a motocyklů
52 - Maloobchod  kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác.
55 - Služby ubytovací a stravovací
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D_S_ODV1Kód:

D_S_ODV1Akronym:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2000Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:
BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

OdvětvíNázev:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:
Položka Členění �

S_ODV - Odvětví CODV �

Výčet položek domény:
Položka
S_ZLN - Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur.
S_POT - Potravinářský průmysl
S_CHFA - Chemický a farmaceutický průmysl
S_HUST - Hutnictví a strojírenství
S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl
S_OZP - Ostatní zpracovatelský průmysl
S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
S_STVB - Výstavba a stavebnictví
S_OBPU - Obchod, odbyt, pohostinství a ubytování
S_DOP - Doprava, skladování, cestovní ruch a spoje
S_PEN - Peněžnictví
66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč.
S_OST - Ostatní činnosti a průmysl
75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
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D_S_ODV2Kód:

S_ODVAkronym:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Odvozena z číselníku:
BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

OdvětvíNázev:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:
Položka Členění �

S_ODV - Odvětví CODVKLA �

Výčet položek domény:
Položka
01 - Produkty zemědělství, myslivosti a související práce
02 - Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce
05 - Ryby a ostatní produkty vodního prostředí a souvis. práce
10 - Uhlí, lignit, rašelina a práce související s jejich těžbou
11 - Ropa, zemního plyn, bitumenní horniny a práce s těžbou
12 - Uranové a thoriové rudy a práce souvis. s jejich těžbou
13 - Rudy ostatních kovů a práce souvis. s jejich těžbou
14 - Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud a práce s těžbou
15 - Potravinářské výrobky, nápoje a související práce
16 - Tabákové výrobky a související práce
17 - Textil a související práce
18 - Oblečení, kožešiny a související práce
19 - Usně,brašnář.a sedlář. výrobky, obuv a související práce
20 - Dřevo upravené; dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky
21 - Vláknina, papír a papírové výrobky a související práce
22 - Vydavatelství, tisk, nahrané nosiče a související práce
23 - Koks,rafinérské ropné výrobky, jaderná paliva a sou. práce
24 - Chemické výrobky, chemická vlákna a související práce
25 - Pryžové a plastové výrobky a související práce
26 - Ostatních nekovové minerální výrobků a související práce
27 - Základní  kovy, hutní výrobky a související práce
28 - Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; průmysl. služby
29 - Stroje a zařízení jinde neuvedené;  průmyslové služby
30 - Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby
31 - Elektrické stroje a  zařízení jinde neuved.; průmys. služby
32 - Radiová, televizní, spojová zaříz. a přístroje; prům. služby
33 - Zdravotnické, přesné a optic. přístroje; hodiny a hodinky;
34 - Motor. vozidla (kr. jednostopých), přívěsy a návěsy; pr.sl.
35 - Ostatní dopravní prostředky a zařízení; prům. služby
36 - Nábytek; ostatní průmys. výrobky jinde neuved.; pr. služby
37 - Druhotné suroviny
40 - Elektřina, plyn, pára a teplé voda vč. rozvodu
41 - Shromažďování, čištění a rozvod vody
45 - Stavební práce
50 - Obchod, opravy a údržba mot.voz.; maloobch. prodej poh. hmot
51 - Velkoobchod a zprostřed. velkoobch. kr. mot.voz. a motocyklů
52 - Maloobchod  kr. mot.voz.; opravy zboží pro os. potř.a domác.
55 - Služby ubytovací a stravovací
60 - Pozemní a potrubní doprava
61 - Vodní doprava
62 - Letecká  a kosmická doprava
63 - Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby CK a agentur
64 - Poštovní a telekomunikační služby
65 - Finanč. zprostředkov.služby kr. pojiš. a penzij. financování
66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč.
67 - Pomocné služby související s finančním zprostředkováním
70 - Služby v oblasti nemovitostí
71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu
72 - Služby v oblasti výpoč. techniky; údržba a opravy kan. str.
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D_S_ODV2

D_S_ODV3

Kód:

Kód:

S_ODV

S_ODV

Akronym:

Akronym:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2003

01.01.2003

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:
BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

OdvětvíNázev:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:
Položka Členění �

S_ODV - Odvětví COK �

Výčet položek domény:
Položka

73 - Výzkum a vývoj
74 - Ostatní podnikatelské služby
75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
80 - Vzdělávací služby
85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární služby
90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace
91 - Činnosti  společenských organizací jinde neuvedené
92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
93 - Ostatní služby
95 - Služby  domácností jako zaměst. dom. personálu
96 - Domácnosti vyrábějící blíže neurčené výrob. pro vl. potřebu
97 - Domácnosti poskytující blíže neurčené služ. pro vl. potřebu
99 - Služby exteritoriálních organizací a institucí

S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov
02 - Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce
S_NESU - Dobývání nerostných surovin
S_ZPRUM - Zpracovatelský průmysl
S_EPV - Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
S_STVB - Výstavba a stavebnictví
S_OBO - Obchod, prodej, údržba, opravy
55 - Služby ubytovací a stravovací
S_DOSK - Doprava a skladování
64 - Poštovní a telekomunikační služby
65 - Finanč. zprostředkov.služby kr. pojiš. a penzij. financování
S_POJ - Pojišťovnictví
S_PROST - Pronájem strojů a zařízení
74 - Ostatní podnikatelské služby
S_OSTC1 - Ostatní činnosti bez činnosti 70
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D_S_OSPRU2

D_S_OST1

Kód:

Kód:

S_OSPRU

D_S_OST1

Akronym:

Akronym:

1.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2003

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Ostatní průmysl

Ostatní činnosti a průmysl

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_OSPRU - Ostatní průmysl

S_OST - Ostatní činnosti a průmysl

COK

CODV

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

36 - Nábytek; ostatní průmys. výrobky jinde neuved.; pr. služby
37 - Druhotné suroviny

70 - Služby v oblasti nemovitostí
71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu
72 - Služby v oblasti výpoč. techniky; údržba a opravy kan. str.
73 - Výzkum a vývoj
74 - Ostatní podnikatelské služby
80 - Vzdělávací služby
85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární služby
90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace
91 - Činnosti  společenských organizací jinde neuvedené
92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
93 - Ostatní služby
95 - Služby  domácností jako zaměst. dom. personálu
96 - Domácnosti vyrábějící blíže neurčené výrob. pro vl. potřebu
97 - Domácnosti poskytující blíže neurčené služ. pro vl. potřebu
99 - Služby exteritoriálních organizací a institucí
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D_S_OSTC11

D_S_OSTPR1

Kód:

Kód:

S_OSTC1

D_S_OSTPR1

Akronym:

Akronym:

2.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2003

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Ostatní činnosti bez činnosti 70

Ostatní průmysl

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_OSTC1 - Ostatní činnosti bez činnosti 70

S_OSTPR - Ostatní průmysl

COK

CODV

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

72 - Služby v oblasti výpoč. techniky; údržba a opravy kan. str.
73 - Výzkum a vývoj
75 - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
80 - Vzdělávací služby
85 - Zdravotní a sociální péče, veterinární služby
90 - Odstraňování odpadních vod a odpadu, čištění města, sanace
91 - Činnosti  společenských organizací jinde neuvedené
92 - Rekreační, kulturní a sportovní činnosti
93 - Ostatní služby
95 - Služby  domácností jako zaměst. dom. personálu
96 - Domácnosti vyrábějící blíže neurčené výrob. pro vl. potřebu
97 - Domácnosti poskytující blíže neurčené služ. pro vl. potřebu
99 - Služby exteritoriálních organizací a institucí

20 - Dřevo upravené; dřevěné, korkové, proutěné a slaměné výrobky
21 - Vláknina, papír a papírové výrobky a související práce
22 - Vydavatelství, tisk, nahrané nosiče a související práce
26 - Ostatních nekovové minerální výrobků a související práce
36 - Nábytek; ostatní průmys. výrobky jinde neuved.; pr. služby
37 - Druhotné suroviny
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D_S_OZP1

D_S_PEN1

Kód:

Kód:

D_S_OZP1

D_S_PEN1

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

/ 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Ostatní zpracovatelský průmysl

Peněžnictví

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_OZP - Ostatní zpracovatelský průmysl

S_PEN - Peněžnictví

CODV

CODV

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
S_OSTPR - Ostatní průmysl

65 - Finanč. zprostředkov.služby kr. pojiš. a penzij. financování
67 - Pomocné služby související s finančním zprostředkováním
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D_S_POJ1

D_S_POT1

Kód:

Kód:

S_POJ

D_S_POT1

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

/ 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Pojišťovnictví

Potravinářský průmysl

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_POJ - Pojišťovnictví

S_POT - Potravinářský průmysl

COK

CODV

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

67 - Pomocné služby související s finančním zprostředkováním
66 - Pojišťovnictví a penzijní financov. kr. pov. soc. zabezpeč.

15 - Potravinářské výrobky, nápoje a související práce
16 - Tabákové výrobky a související práce
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D_S_POT3

D_S_PROST1

Kód:

Kód:

S_POT

S_PROST

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

/ 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Potravinářský průmysl

Pronájem strojů a zařízení

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_POT - Potravinářský průmysl

S_PROST - Pronájem strojů a zařízení

COK

COK

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

15 - Potravinářské výrobky, nápoje a související práce
16 - Tabákové výrobky a související práce

70 - Služby v oblasti nemovitostí
71 - Pronájem strojů a přístr. bez obsluhy a zb. pro os. potřebu



Popis Dom ČÍS Strana:16/20

D_S_STVB1

D_S_STVB2

Kód:

Kód:

D_S_STVB1

S_STVB

Akronym:

Akronym:

2.0

2.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2003

01.01.2003

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Výstavba a stavebnictví

Výstavba a stavebnictví

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_STVB - Výstavba a stavebnictví

S_STVB - Výstavba a stavebnictví

CODV

COK

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

45 - Stavební práce

45 - Stavební práce
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D_S_TEX1

D_S_TEX3

Kód:

Kód:

D_S_TEX1

S_TEX

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

CODV

COK

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

17 - Textil a související práce
18 - Oblečení, kožešiny a související práce
19 - Usně,brašnář.a sedlář. výrobky, obuv a související práce

17 - Textil a související práce
18 - Oblečení, kožešiny a související práce
19 - Usně,brašnář.a sedlář. výrobky, obuv a související práce
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D_S_VYDOP2

D_S_ZEMR1

Kód:

Kód:

S_VYDOP

D_S_ZEMR1

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

/ 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Výroba dopravních prostředků

Zemědělství, myslivost a rybolov

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_VYDOP - Výroba dopravních prostředků

S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov

COK

CODV

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

34 - Motor. vozidla (kr. jednostopých), přívěsy a návěsy; pr.sl.
35 - Ostatní dopravní prostředky a zařízení; prům. služby

01 - Produkty zemědělství, myslivosti a související práce
05 - Ryby a ostatní produkty vodního prostředí a souvis. práce
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D_S_ZEMR2

D_S_ZLN1

Kód:

Kód:

S_ZEMR

D_S_ZLN1

Akronym:

Akronym:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.01.2000

01.01.2000

Platnost od:

Platnost od:

Zdroj:

Zdroj:

 / 

 / 

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Zemědělství, myslivost a rybolov

Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur.

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:

Součtová položka k doméně:

Položka

Položka

Členění

Členění

�

�

S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov

S_ZLN - Zeměděl., mysl., ryb., les.těžba dřeva, dob. ner.sur.

COK

CODV

�

�

Výčet položek domény:

Výčet položek domény:

Položka

Položka

01 - Produkty zemědělství, myslivosti a související práce
05 - Ryby a ostatní produkty vodního prostředí a souvis. práce

S_ZEMR - Zemědělství, myslivost a rybolov
02 - Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce
S_NESU - Dobývání nerostných surovin
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D_S_ZPRUM1Kód:

S_ZPRUMAkronym:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2000Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Poznámka:

Odvozena z číselníku:
BA0050 - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Zpracovatelský průmyslNázev:

Charakteristika:

Součtová položka k doméně:
Položka Členění �

S_ZPRUM - Zpracovatelský průmysl COK �

Výčet položek domény:
Položka
S_POT - Potravinářský průmysl
S_TEX - Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
S_DREV - Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl
23 - Koks,rafinérské ropné výrobky, jaderná paliva a sou. práce
24 - Chemické výrobky, chemická vlákna a související práce
25 - Pryžové a plastové výrobky a související práce
26 - Ostatních nekovové minerální výrobků a související práce
S_KOVY - Výroba kovů a kovodělných výrobků
29 - Stroje a zařízení jinde neuvedené;  průmyslové služby
S_EL - Elektrotechnický a elektronický průmysl
S_VYDOP - Výroba dopravních prostředků
S_OSPRU - Ostatní průmysl
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