
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Úvodní část sponzorského balíčku klubu FC Baník Ostrava 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Daňhelové (2005) 

Příloha č. 2: Modifikovaná verze CZ-NACE 

1. Těžba 

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí, Těžba ropy a zemního plynu, Těžba a 

úprava rud: Těžba a úprava železných rud, Těžba a úprava neželezných rud / 

Ostatní těžba a dobývání: Dobývání kamene, písků a jílů, Těžba a dobývání j. 

n. / Podpůrné činnosti při těžbě: Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního 

plynu, Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání. 

2. Energetika 

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

přenos a rozvod elektřiny, Výroba plynu; rozvod plynných paliv 

prostřednictvím sítí, Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, 

výroba ledu. 

3. Vodárenství 
Shromažďování, úprava a rozvod vody, Činnosti související s odpadními 

vodami. 

4. Hutnictví 

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství, Výroba 

surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za 

studena), Tváření výrobků za tepla, Výroba ocelových trub, trubek, dutých 

profilů a souvisejících potrubních tvarovek, Výroba ostatních výrobků 

získaných jednostupňovým zpracováním oceli, Výroba a hutní zpracování 

drahých a neželezných kovů, Slévárenství. 

5. Strojírenství 

Výroba strojů a zařízení j. n.: Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely, 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely, Výroba zemědělských 

a lesnických strojů, Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů, 

Výroba ostatních strojů pro speciální účely / Výroba ostatních dopravních 

prostředků: Stavba lodí a člunů, Výroba železničních lokomotiv a vozového 

parku, Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících 



zařízení, Výroba vojenských bojových vozidel, Výroba dopravních prostředků 

a zařízení j. n. / Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty / Velkoobchod 

s hodinami, hodinkami a klenoty / Opravy a instalace strojů a zařízení: Opravy 

kovodělných výrobků, strojů a zařízení, Instalace průmyslových strojů a 

zařízení. 

 

6. Automobilový 

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

motorových vozidel a jejich motorů, Výroba karoserií motorových vozidel; 

výroba přívěsů a návěsů, Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a 

jejich motory. 

 

7. Elektronika 

Výroba elektrických zařízení, Výroba elektronických součástek a desek, 

Výroba počítačů a periferních zařízení, Výroba komunikačních zařízení, 

Výroba spotřební elektroniky, Výroba měřicích, zkušebních a navigačních 

přístrojů; výroba časoměrných přístrojů, Výroba ozařovacích, 

elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů, Výroba optických a 

fotografických přístrojů a zařízení, Výroba magnetických a optických médií, 

Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických 

rozvodných a kontrolních zařízení, Výroba baterií a akumulátorů, Výroba 

optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních 

zařízení, Výroba elektrických osvětlovacích zařízení, Výroba spotřebičů 

převážně pro domácnost, Výroba ostatních elektrických zařízení / 

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných 

prodejnách / Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou / Velkoobchod 

s počítačovým a komunikačním zařízením / Vydávání softwaru. 

8. Chemický 

Výroba chemických látek a chemických přípravků: Výroba základních 

chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického 

kaučuku v primárních formách, Výroba pesticidů a jiných agrochemických 

přípravků, Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, 

tiskařských barev a tmelů, Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích 

prostředků, parfémů a toaletních přípravků, Výroba ostatních chemických 

výrobků, Výroba chemických vláken / Výroba pryžových a plastových 

výrobků / Výroba koksárenských produktů. 

 

9. Farmaceutický 

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků: 

Výroba základních farmaceutických výrobků, Výroba farmaceutických 

přípravků. 

10. Petrochemie Výroba rafinovaných ropných produktů. 

11. Stavebnictví 

Stavebnictví: Výstavba budov: Developerská činnost, Výstavba bytových a 

nebytových budov / Inženýrské stavitelství: Výstavba silnic a železnic, 

Výstavba inženýrských sítí, Výstavba ostatních staveb / Specializované 

stavební činnost: Demolice a příprava staveniště, Elektroinstalační, 

instalatérské a ostatní stavebně instalační práce, Kompletační a dokončovací 

práce, Ostatní specializované stavební činnosti / Zprostředkování 

velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály, 

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením / 

Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily, 

Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady, 

Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně 

pro domácnost ve specializovaných prodejnách / Výroba cementu, vápna a 

sádry, Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků / Výroba 

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

konstrukčních kovových výrobků, Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu 

topení, kovových nádrží a zásobníků / Výroba nábytku / Výroba stavebních 

výrobků z jílovitých materiálů. 

 

12. Sportovní zboží 
Maloobchod se sportovním vybavením, Výroba textilií, Výroba oděvů, 

Výroba sportovních potřeb. 

13. Potravinářství 
Výroba potravinářských výrobků: Zpracování a konzervování masa a výroba 

masných výrobků, Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů, 



Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny, Výroba rostlinných a 

živočišných olejů a tuků, Výroba mléčných výrobků, Výroba mlýnských a 

škrobárenských výrobků, Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných 

výrobků, Výroba ostatních potravinářských výrobků, Výroba průmyslových 

krmiv / Výroba nápojů: Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních 

a ostatních vod do lahví / Stravování a pohostinství: Stravování v restauracích, 

u stánků a v mobilních zařízeních, Poskytování cateringových a ostatních 

stravovacích služeb, Pohostinství. 

14. Tabák 
Výroba tabákových výrobků. 

 

15. Alkohol 

Destilace, rektifikace a míchání lihovin, Výroba vína z vinných hroznů, 

Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín, Výroba ostatních 

nedestilovaných kvašených nápojů, Výroba piva, Výroba sladu. 

 

16. Dřevozpracující 

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, Výroba nábytku: Výroba pilařská a impregnace dřeva, Výroba 

dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku / 

Lesnictví a těžba dřeva: Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví, 

Těžba dřeva, Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě 

dřeva, Podpůrné činnosti pro lesnictví. 

 

17. Papírenství 
Výroba papíru a výrobků z papíru: Výroba buničiny, papíru a lepenky, Výroba 

výrobků z papíru a lepenky. 

18. Polygrafie 
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů: Tisk a činnosti související s tiskem, 

Rozmnožování nahraných nosičů. 

19. 
Sklářství a 

klenoty 

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, Výroba skla a skleněných 

výrobků, Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků / Výroba 

klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků / Maloobchod s hodinami, hodinkami 

a klenoty. 

 

20. Maloobchody 

Maloobchod, kromě motorových vozidel: Maloobchod v nespecializovaných 

prodejnách,  Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky, Maloobchod 

mimo prodejny, stánky a trhy, Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, 

hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně / Maloobchod s 

potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách / 

Výroba hudebních nástrojů. 

 

21. Textil a obuv 

Maloobchod s oděvy, Maloobchod s obuví a koženými výrobky, Výroba 

textilií: Úprava a spřádání textilních vláken a příze, Tkaní textilií, Konečná 

úprava textilií, Výroba ostatních textilií / Výroba oděvů: Výroba oděvů, 

kromě kožešinových výrobků, Výroba kožešinových výrobků, Výroba 

pletených a háčkovaných oděvů / Výroba usní a souvisejících výrobků: Činění 

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

brašnářských, sedlářských a podobných výrobků, Výroba obuvi / 

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, 

kožešinami, obuví a koženými výrobky / Velkoobchod s textilem, 

Velkoobchod s oděvy a obuví, Velkoobchod s oděvy, Velkoobchod s obuví / 

Výroba dřevěných obalů / Výroba plastových obalů. 

 

22. Zemědělství 

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti: Pěstování 

plodin jiných než trvalých, Pěstování trvalých plodin, Množení rostlin, 

Živočišná výroba, Smíšené hospodářství, Podpůrné činnosti pro zemědělství a 

posklizňové činnosti, Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti / 

Rybolov a akvakultura: Rybolov, Akvakultura. 

23. Odpady, úklid 

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu 

využití: Shromažďování a sběr odpadů, Odstraňování odpadů, Úprava odpadů 

k dalšímu využití / Sanace a jiné činnosti související s odpady / Činnosti 

související se stavbami a úpravou krajiny: Kombinované pomocné činnosti, 

Úklidové činnosti, Činnosti související s úpravou krajiny. 

 



24. Velkoobchody 

Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný 

velkoobchod v zastoupení s ostatními / Výroba dřevěných obalů / Výroba 

plastových obalů. 

 

25. Zbraně 
Výroba zbraní a střeliva. 

 

26. Turistika 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti / Ubytování: Ubytování v hotelích a 

podobných ubytovacích zařízeních, Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování, 

Kempy a tábořiště, Ostatní ubytování / Činnosti cestovních agentur, kanceláří 

a jiné rezervační a související činnosti: Činnosti cestovních agentur a 

cestovních kanceláří, Ostatní rezervační a související činnosti / Tvůrčí, 

umělecké a zábavní činnosti / Ostatní zábavní a rekreační činnosti / Činnosti 

knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení. 

 

27. Finance 

Peněžnictví a pojišťovnictví: Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví 

a penzijního financování:  Peněžní zprostředkování, Činnosti holdingových 

společností, Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů, Ostatní 

finanční zprostředkování / Pojištění, zajištění a penzijní financování, 

kromě povinného sociálního zabezpečení: Pojištění, Zajištění, Penzijní 

financování / Ostatní finanční činnosti: Pomocné činnosti související 

s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, 

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním, 

Správa fondů / Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství. 

 

28. Telekomunikace 

Informační a komunikační činnosti / Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a 

televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské 

činnosti: Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, 

Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti / Tvorba 

programů a vysílání: Rozhlasové vysílání, Tvorba televizních programů a 

televizní vysílání / Telekomunikační činnosti: Činnosti související s pevnou 

telekomunikační sítí, Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí, 

Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí, Ostatní telekomunikační 

činnosti. 

 

29. Nemovitosti 

Činnosti v oblasti nemovitostí: Nákup a následný prodej vlastních 

nemovitostí, Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, 

Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody. 

 

30. IT 

Činnosti v oblasti informačních technologií: Programování, Poradenství 

v oblasti informačních technologií, Správa počítačového vybavení, Ostatní 

činnosti v oblasti informačních technologií /  Informační činnost:, Činnosti 

související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými 

portály, Činnosti související se zpracováním dat a hostingem, Činnosti 

související s webovými portály, Ostatní informační činnosti. 

 

31. Doprava 

Doprava a skladování: Pozemní a potrubní doprava: Železniční osobní 

doprava meziměstská, Železniční nákladní doprava, Ostatní pozemní osobní 

doprava, Silniční nákladní doprava a stěhovací služby, Potrubní doprava / 

Vodní doprava: Námořní a pobřežní osobní doprava, Námořní a pobřežní 

nákladní doprava, Vnitrozemská vodní osobní doprava, Vnitrozemská vodní 

nákladní doprava / Letecká doprava: Letecká osobní doprava, Letecká 

nákladní doprava a kosmická doprava / Skladování a vedlejší činnosti 

v dopravě: Skladování, Vedlejší činnosti v dopravě / Poštovní a kurýrní 

činnosti. 

 

32. Gambling 
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří. 

 

33. 
Sportovní 

služby 

Sportovní činnosti, Provozování sportovních zařízení, Činnosti sportovních 

klubů, Činnosti fitcenter, Ostatní sportovní činnosti. 

 



34. 
Podpora 

podnikání 

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání: 

Administrativní a kancelářské činnosti, Činnosti zprostředkovatelských 

středisek po telefonu, Pořádání konferencí a hospodářských výstav, Podpůrné 

činnosti pro podnikání j. n. / Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských 

a profesních organizací / Činnosti související se zaměstnáním: Činnosti 

agentur zprostředkujících zaměstnání, Činnosti agentur zprostředkujících práci 

na přechodnou dobu, Ostatní poskytování lidských zdrojů / Činnosti vedení 

podniků; poradenství v oblasti řízení: Činnosti vedení podniků, Poradenství 

v oblasti řízení / Právní činnosti. 

 

35. 
Zdravotní a 

sociální péče 

Zdravotní péče, Pobytové služby sociální péče, Ambulantní nebo terénní 

sociální služby. 

 

36. Profesní služby 

Bezpečnostní a pátrací činnosti: Činnosti soukromých bezpečnostních agentur, 

Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů, Pátrací činnosti / 

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy: 

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství, 

Technické zkoušky a analýzy / Specializované návrhářské činnosti / 

Fotografické činnosti / Překladatelské a tlumočnické činnosti / Činnosti 

v oblasti protipožární ochrany. 

 

37. 
Vzdělávání a 

věda 

Vzdělávání: Předškolní vzdělávání, Primární vzdělávání, Sekundární 

vzdělávání, Postsekundární vzdělávání, Ostatní vzdělávání, Podpůrné činnosti 

ve vzdělávání / Výzkum a vývoj: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a 

technických věd, Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd. 

 

38. Osobní služby 
Poskytování ostatních osobních služeb. 

 

39. Mediální 

Reklamní činnosti, Průzkum trhu a veřejného mínění, Vydávání novin, 

Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací, Ostatní vydavatelské 

činnosti. 

 

40. 
Veřejná 

podpora 

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných 

zájmů, Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování 

společných zájmů, Činnosti politických stran a organizací, Činnosti organizací 

dětí a mládeže, Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti, Činnosti 

organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti. 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu (2008) 


