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Příloha č. 1 – Seznam sektorů (oborů)vyloučených z financování ze zdrojů EIB 

 

Zakázané sektory dle NACE 
NACE  Odvětví - AJ Odvětví - ČJ 

A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBAŘSTVÍ 

011500 Growing of tobacco Pěstování tabáku 

B MINING AND QUARRYING TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 

050000 Mining of coal and lignite Těžba uhlí a lignitu 

051000 Mining of hard coal Těžba černého uhlí  

052000 Mining of lignite Těžba hnědého uhlí  

060000 Extraction of crude petroleum and natural gas Těžba ropy a zemního plynu 

061000 Extraction of crude petroleum Těžba ropy 

062000 Extraction of natural gas Těžba zemního plynu 

062010 Natural gas liquefaction Zkapalňování zemního plynu  

062030 Regasification of natural gas Regasifikace zemního plynu  

063000 
Compound derivatives from waste recycling 
(for energy use) 

Sdružené deriváty z recyklace odpadu 
(pro využití v energii) 

070000 Mining of metal ores Těžba kovových rud 

071000 Mining of iron ores Těžba železné rudy 

072000 Mining of non-ferrous metal ores Těžba neželezných rud 

072100 Mining of uranium and thorium ores Těžba uranových a thoriových rud 

072900 Mining of other non-ferrous metal ores Těžba ostatních neželezných rud 

089000 Mining and quarrying n.e.c. Těžba nerostných surovin 

089100 Mining of chemical and fertiliser minerals Těžba chemických a minerálních hnojiv 

089200 Extraction of peat Těžba rašeliny 

089300 Extraction of salt Těžba soli 

089900 Other mining and quarrying n.e.c. 
Ostatní těžba a dobývání nerostných 
surovin 

091000 
Support activities for petroleum and natural 
gas extraction 

Pomocné činnosti při těžbě ropy a 
zemního plynu 

099000 
Support activities for other mining and 
quarrying 

Podpůrné činnosti pro ostatní těžbu a 
dobývání 

C MANUFACTURING ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

120000 Manufacture of tobacco products Výroba tabákových výrobků 

191000 Manufacture of coke oven products Výroba koksárenských produktů 

192000 Manufacture of refined petroleum products Výroba rafinovaných ropných produktů 

201500 
Manufacture of fertilisers and nitrogen 
compounds Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 

205100 Manufacture of explosives Výroba výbušnin 

244600 Processing of nuclear fuel Zpracování jaderného paliva 

244610 Uranium enrichment Obohacování uranu 

244620 Irradiated fuel reprocessing Zpracování ozářeného paliva 

254000 Manufacture of weapons and ammunition Výroba zbraní a střeliva 

304000 Manufacture of military fighting vehicles Výroba vojenských bojových vozidel 
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D 
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR 
CONDITIONING SUPPLY 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU, PLYNEM, 
PÁROU  A KLIMATIZOVANÉHO 
VZDUCHU 

351140 Nuclear energy Jaderná energie 

351141 pilot plants Zkušební jaderné provozy 

351142 demonstration plants Ukázkové jaderné provozy 

351143 commercially-rated power stations Komerční jaderné elektrárny 

351120 
Hydroelectric and pumped storage power 
stations Vodní elektrárny a čerpací stanice 

351121 
Hydroelectric power stations: conventional 
(with storage) 

Vodní elektrárny: konvenční (se 
skladováním) 

351122 Centrales hydroélectriques : fil de l'eau Hydroelektrárny: říční 

351123 Hydroelectric power stations: tidal Hydroelektrárny: přílivová 

351124 Other hydroelectric power stations Ostatní vodní elektrárny 

351125 Pumped power stations Čerpací stanice (vodní) 

E 

WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE 
MANAGEMENT AND REMEDIATION 
ACTIVITIES 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI 
SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, 
ODPADY A SANACEMI 

381200 Collection of hazardous waste 
Shromažďování a sběr nebezpečných 
odpadů 

  
Treatment and disposal of non-hazardous 
waste -Municipal waste: 

Odstraňování odpadů, kromě 
nebezpečných - Komunální odpad: 

382114 Incineration Spalování  

382120 Industrial waste Průmyslový odpad 

382130 Wastewater and solid waste Odpadní voda a tuhý odpad 

382140 Special waste processing Specializovaní zpracování odpadu 

382141 Psysico-chemical processing installations 
Instalační zařízení pro chemické 
zpracování  

382142 Landfills Skládky 

   
  
 
 

Treatment and disposal of non-hazardous 
waste - Special waste processing: 

Odstraňování odpadů, kromě 
nebezpečných - Zvláštní zpracování 
odpadu: 

382143 Incineration Spalování  

382144 Other special waste facilities 
Další speciální zařízení pro nakládání s 
odpady 

382190 Other solid waste Ostatní pevný odpad 

382200 Treatment and disposal of hazardous waste 
Zpracování a likvidace nebezpečných 
odpadů 

F CONSTRUCTION STAVEBNICTVÍ 

411000 Development of building projects Developerská činnost 

G 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF 
MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; 
OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL A 
MOTOCYKLŮ 

463500 Wholesale of tobacco products Velkoobchod s tabákovými výrobky 

472600 
Retail sale of tobacco products in specialised 
stores 

Maloobchod s tabákovými výrobky ve 
specializovaných prodejnách 

H TRANSPORTATION AND STORAGE DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
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  Transport via pipeline Potrubní doprava 

495010 oil pipelines Ropovody 

495011 gaslines Plynovody 

495012 
oil and natural gas storage and related 
equipment 

Skladování ropy a zemníého plynu a 
související zařízení 

495013 
pipelines transporting ethylene and other 
chemicals 

Potrubní přeprava ethylenu a jiných 
chemických látek 

  
Service activities incidental to land 
transportation: Služby související s pozemní dopravou: 

522140 roads and motorways silnice a dálnice 

522141 motorways silnice 

522142 roads dálnice 

522143 other road sector projects Další projekty silničního sektoru 

522144 bridges and tunnels mosty a tunely 

522160 exceptional structures neobviklé kontrukce 

522161 exceptional structures: railways Neobvyklé kontrukce: železniční  

522162 exceptional structures: roads and motorways Neobvyklé konstrukce: silnic a dálnic 

522163 exceptional structures: composite and sundry 
Neobvyklé konstrukce: kompozitní a 
skládané objekty 

  
Service activities incidental to water 
transportation Služby související s vodní dopravou  

522210 sea port installations/river development works výstavba námořních přístavů/říční stavby 

522220 acquisition of vessels nákup plavidel 

  
Service activities incidental to air 
transportation Služby související s leteckou dopravou 

522320 acquisition of aircraft nákup letadel 

K FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ AKTIVITY 

640000 
Financial service activities, except insurance 
and pension funding 

Finanční služby, kromě pojištění a 
penzijního financování 

641000 Monetary intermediation Peněžní zprostředkovatelé 

641100 Central banking Centrální bankovnictví 

641900 Other monetary intermediation Ostatní peněžní zprostředkovatelé  

641910 banks Banky 

641920 mutual banks or credit cooperatives Úvěrové a bankovní spolky/sdružení 

641930 savings banks Spořitelny 

641940 Development Banks and Financing Institutions Rozvojové banky a finanční instituce 

641941 
Development Banks and Financing Institutions 
Multilateral 

Rozvojové banky a finanční instituce 
Multilaterální 

641941 
Development Banks and Financing Institutions 
Multilateral - International 

Rozvojové banky a finanční instituce 
Multilaterální - Mezinárodní 

641941 
Development Banks and Financing Institutions 
Multilateral - Regional 

Rozvojové banky a finanční instituce 
Multilaterální - Regionální 

641942 
Development Banks and Financing Institutions 
Bilateral 

Rozvojové banky a finanční instituce 
Bilaterální 

641943 
Development Banks and Financing Institutions 
Regional 

Rozvojové banky a regionální finanční 
instituce 

641944 
Development Banks and Financing Institutions 
Local 

Rozvojové banky a finanční instituce 
místní 
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642000 Activities of holding companies Činnosti holdingových společností 

643000 Trusts, funds and similar financial entities 
Svěřenecké fondy a podobné finanční 
instrumenty 

649000 
Other financial service activities, except 
insurance and pension funding 

Ostatní finanční služby, kromě pojištění a 
penzijního financování 

649010 Venture Capital Fund Fondy rizikového kapitálu 

649011 Venture Capital Fund Global Fond rizikového kapitálu - globální 

649012 Venture Capital Fund Continental Fond rizikového kapitálu - kontinentalní 

649013 Venture Capital Fund Regional Fond rizikového kapitálu - regionální  

649014 Venture Capital Fund National Fond rizikového kapitálu - národní 

649020 Development Funds Rozvojové fondy 

649021 Development Funds Global Rozvojové fondy - globální  

649022 Development Funds Continental Rozvojové fondy - kontinentální 

649023 Development Funds Regional Rozvojové fondy - regionální 

649024 Development Funds National Rozvojové fondy - národní 

649200 Other credit granting Ostatní poskytování úvěrů 

649210 mortgage banks and companies Hypoteční banky a společnosti  

649220 specialist financial institutions (SDR, etc.) Specializované finanční instituce 

649900 
Other financial service activities, except 
insurance and pension funding n.e.c. 

Ostatní finanční služby, kromě pojištění a 
penzijního financování 

649910 
guarantee funds (EIF, foreign trade financing 
organisations etc.) Faktoringové činnosti 

649920 special purpose vehicles Vozidla zvláštního určení 

650000 
Insurance, reinsurance and pension funding, 
except compulsory social security 

Pojištění, zajištění a penzijní financování, 
kromě povinného sociálního zabezpečení 

651000 Insurance Pojištění 

651100 Life insurance Životní pojištění  

651200 Non-life insurance Neživotní pojištění  

652000 Reinsurance Zajištění 

653000 Pension funding Penzijní financování 

660000 
Activities auxiliary to financial services and 
insurance activities 

Pomocné činnosti finančních služeb a 
pojišťovacích činností 

661000 
Activities auxiliary to financial services, except 
insurance and pension funding 

Pomocné činnosti finančních služeb, 
kromě pojištění a penzijního financování 

661100 Administration of financial markets Řízení/správa finančních trhů 

661200 Security and commodity contracts brokerage 
Cenné papíry a komoditní obchody na 
burzách 

661900 
Other activities auxiliary to financial services, 
except insurance and pension funding 

Ostatní činnosti finančních služeb, kromě 
pojištění a penzijního financování 

662000 
Activities auxiliary to insurance and pension 
funding 

Pomocné činnosti v oblasti pojištění a 
penzijního financování 

662100 Risk and damage evaluation Hodnocení rizik a škod 

662200 Activities of insurance agents and brokers Činnosti pojišťovacích agentů a makléřů 

662900 
Other activities auxiliary to insurance and 
pension funding 

Ostatní pomocné činnosti v oblasti 
pojištění a penzijního financování 

663000 Fund management activities Činnosti správy fondů 
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L REAL ESTATE ACTIVITIES REALITNÍ ČINNOSTI 

680000 Real estate activities Činnosti v oblasti nemovitostí 

681000 Buying and selling of own real estate Nákup a prodej vlastních nemovitostí 

682000 
Renting and operating of own or leased real 
estate 

Pronájem a provozování vlastních nebo 
pronajatých nemovitostí 

683000 Real estate activities on a fee or contract basis 
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě 
odměny, nebo smlouvy 

683100 Real estate agencies Realitní kanceláře 

683200 
Management of real estate on a fee or contract 
basis 

Správa nemovitostí na základě honoráře 
nebo smlouvy 

O 
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; 
COMPULSORY SOCIAL SECURITY 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ 
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

840000 
Public administration and defence; compulsory 
social security 

Veřejná správa a obrana; povinné 
sociální zabezpečení 

841000 
Administration of the State and the economic 
and social policy of the community 

Správa státu a hospodářská a sociální 
politika 

841100 General public administration activities Činnosti veřejné správy 

841200 
Regulation of the activities of providing health 
care, education, cultural services and other 
social services, excluding social security 

Regulace činností poskytování zdravotní 
péče, vzdělávání, kulturních služeb a 
dalších sociálních služeb, s výjimkou 
sociálního zabezpečení 

841300 
Regulation of and contribution to more 
efficient operation of businesses 

Regulace a přispění k efektivnějšímu 
fungování podniků 

842000 
Provision of services to the community as a 
whole Poskytování veřejné podpory  

842100 Foreign affairs Činnosti v oblasti zahraničních věcí 

842300 Justice and judicial activities Činnosti v oblasti práv a soudnictví 

843000 Compulsory social security activities Činnosti v oblasti sociálního zabezpečení 

   

   

R ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 
KULTURNÍ, ZÁBAVNÉ A REKREAČNÍ 
ČINNOSTI 

920000 Gambling and betting activities Činnosti heren a sázkových kanceláří  

S OTHER SERVICE ACTIVITIES OSTATNÍ ČINNOSTI 

940000 Activities of membership organisations Činnosti členských organizací 

941000 
Activities of business, employers and 
professional membership organisations 

Činnosti podniků, zaměstnavatelů a 
profesních organizací 

941100 
Activities of business and employers 
membership organisations 

Činnosti obchodních a 
zaměstnavatelských organizací 

941200 
Activities of professional membership 
organisations 

Činnosti profesionálních členských 
organizací 

942000 Activities of trade unions Činnosti odborových svazů 

949000 Activities of other membership organisations Činnosti ostatních členských organizací 

949100 Activities of religious organisations Činnosti náboženských organizací 

949200 Activities of political organisations Činnosti politických organizací 

949900 
Activities of other membership organisations 
n.e.c. Činnosti ostatních členských organizací 
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T 

ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; 
UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-
PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR 
OWN USE 

AKTIVITY DOMÁCNOSTÍ JAKO 
ZAMĚSTNAVATELÉ; NEDIFERENČNÍ 
ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRO VÝROBU 
PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VLASTNÍ 
POUŽITÍ 

970000 
Activities of households as employers of 
domestic personnel 

Činnosti domácností, jako 
zaměstnavatelů 

980000 
Undifferentiated goods- and services-producing 
activities of private households for own use 

Nediferencované činnosti produkce zboží 
a služeb v domácnostech pro vlastní 
potřebu 

981000 
Undifferentiated goods-producing activities of 
private households for own use 

Nediferencované činnosti produkce zboží 
soukromých domácností pro vlastní 
potřebu 

982000 
Undifferentiated service-producing activities of 
private households for own use 

Nediferencované činnosti produkující 
služby soukromých domácností pro 
vlastní potřebu 

U 
ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL 
ORGANISATIONS AND BODIES 

ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNÍCH 
ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 

990000 
Activities of extraterritorial organisations and 
bodies Činnosti extrateritoriálních organizací  

 

 


