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NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE V. Výzva - Elektromobilita 

(Příloha č. 1) 

CZ-NACE předmětu projektu 

Nepodporované sektory  
Oddíl Název 

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 

02 Lesnictví a těžba dřeva 

03 Rybolov a akvakultura 

  

SEKCE B – TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 

05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 

06 Těžba ropy a zemního plynu 

07 Těžba a úprava rud 

08 Ostatní těžba a dobývání 

09 Podpůrné činnosti při těžbě 

  

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 

12 Výroba tabákových výrobků 

  

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ  

55 Ubytování 

56 Stravování a pohostinství 

  

SEKCE K - PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 

64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 

65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 

66 Ostatní finanční činnosti 

    

SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 

68 Činnosti v oblasti nemovitostí 

  

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

69 Právní a účetnické činnosti 

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 

  

SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 

77.1 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů 

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 

  

SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 
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SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 

91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 

92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 

SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 

94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů 

96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 

96.09 Poskytování ostatních osobních služeb j. n. 

  

SEKCE T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE 
NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 

97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu  

98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

    

SEKCE U - ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 

99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

 

Podpora de minimis  

Představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými 

jednomu podniku1  za dobu současného a dvou předchozích účetních období přesáhnout výši 

odpovídající částce 200 000 EUR.  Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky, 

platný v den vydání RoPD. Pro podniky, které provozují silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, je 

maximální výše podpory de minimis snížena na 100 000 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů, uvedených v definici jednoho 

podniku viz čl. 2, odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis.   

Čl. 2, odst. 2 Nařízení č. 1407/2013: 
„Jeden podnik“ pro účely tohoto nařízení zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících 

vztahů:  
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;  
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;  
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle 

ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;  
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s 

jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v 
daném subjektu.  
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v prvním pododstavci písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více 
subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 


