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1. Základní informace 

1.1 Národní registr nemocí z povolání - účel a využití 
Národní registr nemocí z povolání (dále jen „NRNP“) je součástí Národního 

zdravotnického informačního systému.1 Správcem NRNP je Ústav zdravotnických 
informací a statistiky ČR, zpracovatelem je Centrum pracovního lékařství Státního 
zdravotního ústavu v Praze. Účelem NRNP je evidence pacientů, u nichž byla 
uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání (dále jen „nemoc 
z povolání“).2 NRNP monitoruje vývoj výskytu a struktury nemocí z povolání, resp. 
ohrožení nemocí z povolání, včetně údajů o ukončení těchto onemocnění. 

Informace z NRNP slouží především jako podklad pro tvorbu národní zdravotní 
politiky, pro analýzy problémů v oblasti ochrany zdraví při práci, pro vědecký výzkum, 
pro vzdělávání v oboru a k mezinárodnímu srovnávání. V rámci mezinárodní 
spolupráce se informace o nemocech z povolání a ohrožení nemocí z povolání 
hlášených v ČR předávají do systému European Occupational Diseases Statistics 
(dále EODS) Statistického úřadu Evropské Unie (dále také EUROSTAT), do WHO 
a ILO.  

1.2 Vztahující se právní předpisy 
• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního 

zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních 
registrů 

• Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí 
z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, 
ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 38/2005 Sb. a vyhláška 
č. 250/2007 Sb.) 

• Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí povolání 
(zrušeno k 1. 1. 2010) 

• Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, Příloha č. 1, Seznam 
nemocí z povolání (účinnost od 1. 1. 2010) 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

• Metodické opatření č. 11/2004 Věstníku MZ, k zajištění jednotného postupu při 
ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání 
a ohrožení nemocí z povolání 
                                            

1 § 67d zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2 Pokud se v těchto Závazných pokynech hovoří o nemocech z povolání, vztahuje se to přiměřeně i na 

ohrožení nemocí z povolání. 
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• Směrnice Rady č. 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Nařízení Rady č. 2002/C 161/01 ze dne 3. června 2002 o nové strategii 
Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

1.3 Okruh zpravodajských jednotek 
Hlášení o uznání nemoci z povolání / ohrožení nemocí z povolání zasílá do NRNP 

středisko nemocí z povolání, které je příslušné podle vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „středisko nemocí z povolání“).3 

1.4 Rozsah údajů zpracovávaných v NRNP 
V NRNP jsou zpracovávány následující údaje:4 

(a) osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta (rodné číslo); 
(b) údaje související se zdravotním stavem pacienta, a to ve vztahu k nemoci 

z povolání (datum zjištění nemoci z povolání, diagnóza nemoci, odpovídající 
položka seznamu nemocí z povolání, datum, od kterého nemoc již není nemocí 
z povolání, datum úmrtí, pokud se jedná o úmrtí v souvislosti s nemocí 
z povolání); 

(c) údaje potřebné pro charakterizaci rizika (zaměstnání, při jehož výkonu nemoc 
z povolání vznikla, rizikový faktor práce, který nemoc z povolání způsobil, délka 
expozice tomuto faktoru, kategorie práce); 

(d) identifikace zaměstnavatele (název, sídlo, identifikační číslo, odvětvová 
klasifikace ekonomické činnosti); 

(e) identifikace zdravotnického zařízení a lékaře, datum vyhotovení hlášení. 

1.5 Předávání dat do NRNP 
Hlášení o uznání nemoci z povolání / ohrožení nemocí z povolání podává 

Středisko nemocí z povolání do NRNP v listinné podobě na dvou formulářích:5 
1) Formulář Hlášení o uznání nemoci z povolání / ohrožení nemocí z povolání 

(dále jen „formulář hlášení“), jehož vzor tvoří přílohu č. 5.1 těchto Závazných 
pokynů. Formulář hlášení vyplňuje středisko nemocí z povolání. 

2) Formulář Příloha ke stanovisku orgánu příslušného k ověření podmínek, za 
kterých může vzniknout nemoc z povolání / ohrožení nemocí z povolání 
(dále jen „Příloha“). Vzor tohoto formuláře tvoří přílohu č. 5.2 Závazných pokynů. 
„Přílohu“ vyplňuje orgán příslušný k ověření, zda byly splněny podmínky, za 
kterých může vzniknout nemoc z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání (tj. 
KHS, nebo SÚJB).6,7 Garantem zaslání Přílohy do NRNP je středisko nemocí 
z povolání. 

                                            
3 § 6 písm. a) vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
4 odst. 11 přílohy k zákonu č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
5 § 1 odst. 2 vyhlášky č. 552/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
6 § 2 odst. 3 vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
7 Metodické opatření č. 11/2004 Věstníku MZ 
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V případě vydání lékařského posudku, že osoba, jejíž nemoc byla uznána za 
nemoc z povolání, resp. za ohrožení nemocí z povolání, již touto nemocí netrpí,8 
středisko nemocí z povolání odesílá do NRNP formulář Hlášení o datu, od kterého 
nemoc již není nemocí z povolání, resp. ohrožením nemocí z povolání (dále jen 
„formulář hlášení“). Vzor tohoto formuláře je uveden v příloze 5.3 Závazných pokynů.  

Středisko nemocí z povolání předává formuláře hlášení spolu s příslušnými 
Přílohami zpracovateli NRNP, jímž je Centrum pracovního lékařství Státního 
zdravotního ústavu, jedenkrát měsíčně, a to do 10. dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém se lékařský posudek stal platným nebo 
rozhodnutí v dané věci nabylo právní moci.9 

Je-li potřeba údaje na formuláři hlášení nebo na Příloze doplnit, zpřesnit či opravit, 
střediska nemocí z povolání a orgány příslušné k ověření podmínek, za kterých 
může vzniknout nemoc z povolání, poskytují Národnímu registru nemocí z povolání 
potřebnou součinnost. 

Po skončení kalendářního roku jsou anonymizovaná data o nemocech z povolání 
a ohroženích nemocí z povolání z NRNP předávána Ústavu zdravotnických informací 
a statistiky ČR v termínu do konce třetího měsíce následujícího roku. 

Data o nemocech z povolání a o ohroženích nemocí z povolání hlášených 
v České republice se prostřednictvím ÚZIS a ČSÚ předávají do Statistického úřadu 
Evropské Unie ve formátu předepsaném metodikou EODS a v termínu stanoveném 
Eurostatem.10 

Údaje o nemocech z povolání a o ohroženích nemocí z povolání jsou v NRNP po 
čtyřiceti letech anonymizovány. 

                                            
8 § 7 vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
9 Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického 

informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů  
10 European Occupational Diseases Statistics (EODS). Methodology. Doc. OS/E3/HSW/2000/1081, 

European Commission 2000 
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2. Pokyny pro vyplňování formuláře: Hlášení o uznání nemoci 
z povolání / ohrožení nemocí z povolání 

Řádek č. 1: Hlášení o uznání 
Škrtnutím nehodícího se výrazu se vyznačí, zda jde o hlášení nemoci z povolání 

nebo o hlášení ohrožení nemocí z povolání. 

Řádek č. 2: Pořadové číslo hlášení 
Jde o unikátní číslo v rámci kalendářního roku a příslušného střediska nemocí 

z povolání. Pod tímto číslem jsou data o daném případu onemocnění předávána do 
Eurostatu. Podle požadavku metodiky EODS je pořadové číslo hlášení devítimístné: 
na prvních 4 pozicích je rok hlášení, na dalších dvou pozicích je kód střediska 
nemocí z povolání (viz přílohu č. 5.4) a na posledních 3 pozicích je pořadové číslo 
případu onemocnění hlášeného daným střediskem v daném kalendářním roce.  

Příklad: 

Rok  
hlášení  

Kód  
střediska

Pořadové  
číslo případu

2 0 0 6 0 3 0 9 6 

Řádek č. 3: Rodné číslo pacienta 
U občanů České republiky se rodné číslo vyplňuje přesně podle občanského průkazu 
nebo podle jiného dokladu určujícího totožnost. Cizinci s trvalým pobytem na území 
České republiky mají rovněž přiděleno rodné číslo (zapsáno v povolení k trvalému 
pobytu v ČR). Není-li rodné číslo dosažitelné, je třeba sestavit jeho datovou část 
podle uvedeného příkladu: žena narozená 3. 12. 1947 

Rok Měsíc Den Koncovka 

4 7 6 2 0 3     

Je-li některý z údajů pro měsíc a den menší než deset, doplňuje se zleva nulou. 
Dvojčíslí měsíce narození se u žen zvyšuje o 50 (příklad: žena narozená 
v lednu - 51, v prosinci - 62). 
Je-li koncovka tříciferná, zůstává poslední políčko prázdné. 
Pokud koncovka není známa, doplní se následovně: 

- u občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem v ČR .................. "0000" 
- u cizinců s přechodným pobytem v ČR ............................... "9999"  

Řádek č. 4: Okres bydliště pacienta a příslušnost k EU 
Vyplní se slovní název okresu bydliště pacienta, případně i šestimístný kód okresu 
bydliště pacienta podle číselníku Českého statistického úřadu OKRES_LAU, který je 
dostupný na http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_okresu_lau1_nuts_2008. 
První 3 místa („CZ0“) jsou na formuláři předtištěna, doplní se tedy jen zbývající tři 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ciselnik_okresu_lau1_nuts_2008
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číslice. Dále se zaškrtnutím příslušného políčka vyznačí příslušnost pacienta k EU - 
Česká republika, jiný stát EU nebo stát mimo EU. 

Řádek č. 5: Práce, při jejímž výkonu onemocnění vzniklo 
Pro účely hlášení do NRNP se prací rozumí konkrétní činnost, kterou pacient 
vykonával (i když nebyla jeho povoláním) a která byla v příčinné souvislosti 
s hlášenou nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání. Příklady: řidič 
sanitky, dělník v chemické výrobě (čeho), dělník při obsluze (jakého) zařízení, lékař 
(jakého) oddělení nemocnice apod.  

Řádek č. 6: K ZAM (Klasifikace zaměstnání) 
Vyplní se ve formě pětimístného číselného kódu uvedeného v systematické části 
publikace „Klasifikace zaměstnání - rozšířená“, vydané Českým statistickým úřadem 
v roce 1996, 2. vydání. Klasifikace je rovněž k dispozici na: 
www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(kzam_r).  

Řádek č. 7: Kapitola a položka seznamu nemocí z povolání 
Nemoc z povolání se označí příslušným číslem kapitoly a položky seznamu nemocí 
z povolání. U profesionálních dermatóz (kapitola IV, položka 1) se použije pomocné 
detailnější členění na podpoložky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 5.5. 

Řádek č. 8: Diagnóza slovně 
Vyplní se slovní diagnóza konkrétního onemocnění uznaného jako nemoc 
z povolání. Uvádí se klinický název nemoci, nikoliv název příslušné položky seznamu 
nemocí z povolání, tedy např. „syndrom karpálního tunelu vpravo“, nikoliv 
„onemocnění periferních nervů z přetěžování“. U alergických kožních a respiračních 
onemocnění se uvede i vyvolávající noxa. 

Řádek č. 9: Diagnóza MKN  
Pro slovní diagnózu uvedenou v řádku 8 se vyplní kód Mezinárodní statistické 
klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální 
revize (MKN-10). Kód je tvořen písmenem a 2-3 číslicemi. Příloha č. 5.6 obsahuje 
doporučení pro kódování některých diagnóz. U otrav se neužívají T-kódy MKN ale 
kódy odpovídající klinickým projevům otravy. 

Řádek č. 10: Název zaměstnavatele 
Uvede se název (firma, jméno) zaměstnavatele, u kterého pacient naposledy 
pracoval za podmínek, za kterých může vzniknout příslušná nemoc z povolání, jak je 
tento název zapsán v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, 
který je dostupný např. na: 
www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu.  

Řádek č. 11: IČ zaměstnavatele 
Vyplňuje se osmimístné identifikační číslo zaměstnavatele podle Registru 
ekonomických subjektů Českého statistického úřadu. 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_zamestnani_(kzam_r)
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu
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Řádek č. 12: Adresa sídla zaměstnavatele 
Uvede se adresa sídla (ústředí) zaměstnavatele (firmy), u kterého pacient naposledy 
pracoval za podmínek, za kterých může vzniknout příslušná nemoc z povolání. 

Řádek č. 13: CZ_NACE 
Kód klasifikace ekonomické činnosti charakterizuje odvětví (rezort) národního 
hospodářství, v němž byl pacient zaměstnán. (Např. u řidiče sanitního vozu se vyplní 
kód zdravotnictví, nikoliv dopravy.) Uvádí se čtyřmístný číselný kód (bez tečky) čtvrté 
úrovně (zvané „třída“) hierarchické struktury klasifikačního systému CZ_NACE, který 
byl zaveden Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2008. V ojedinělých 
případech, kdy je kód třídy pětimístný, se uvedou pouze první 4 číslice, počítáno 
zleva. Číselník je uveden v příloze č. 5.7 a je rovněž k dispozici na 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace).  

Řádek č. 14: Datum zjištění nemoci z povolání / ohrožení nemocí z povolání 
Datem zjištění nemoci z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání, je den 
vyšetření, při kterém bylo poprvé zjištěno onemocnění uznané později za nemoc 
z povolání, resp. za ohrožení nemocí z povolání.11 

Řádek č. 15: Datum vyhotovení hlášení 
Hlášení do NRNP se vyhotovuje bezprostředně poté, co posudek o uznání nemocí 
z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání, se stal platným nebo rozhodnutí o něm 
nabylo právní moci. 

Řádek č. 16: Datum úmrtí 
V případě, že pacient na následky hlášené nemoci z povolání zemřel, se uvede 
datum úmrtí. 

Řádek č. 17: Jmenovka a podpis lékaře, razítko střediska nemocí z povolání,  
IČ zdravotnického zařízení 

                                            
11 § 5 písm. f) vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)
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3. Pokyny pro vyplňování formuláře: Příloha k vyjádření orgánu 
příslušného k ověření podmínek, za kterých může vzniknout 
nemoc z povolání / ohrožení nemocí z povolání 

Řádek č. 1:  
Jestliže orgán, který je příslušný k ověření, zda byly splněny podmínky, za kterých 
může vzniknout nemoc z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání, (dále ověřující 
pracoviště) 12, dospěje ke kladnému závěru, připojí ke svému vyjádření tuto Přílohu 
vyplněnou v příslušných oddílech. Jestliže onemocnění bylo uznáno za nemoc z po-
volání, resp. ohrožení nemocí z povolání, středisko nemocí z povolání Přílohu doplní 
v příslušných oddílech a zašle ji spolu s formulářem „Hlášení o uznání“ do NRNP. 

Řádek č. 2: Část A. 
Část A. se vyplňuje ve všech případech. 

Řádek č. 3: Číslo hlášení 
Doplňuje středisko nemocí z povolání v případě uznání nemoci z povolání, resp. 
ohrožení nemocí z povolání. Číslo na formuláři hlášení o uznání nemoci 
z povolání / ohrožení nemocí z povolání a na doprovodné Příloze je stejné. Pod tímto 
číslem jsou data o případu předávána do systému EUROSTAT/EODS. Konstrukce 
čísla hlášení je popsána na str. 6. 

Řádek č. 4: Rodné číslo pacienta 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Konstrukce rodného čísla je popsána na str. 6. 

Řádek č. 5: IČ zaměstnavatele 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se osmimístné identifikační číslo 
zaměstnavatele podle Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu. 

Řádek č. 6: Místo výkonu práce 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvádí se adresa pracoviště, kde byla práce 
vykonávána, nikoliv sídla ústředí firmy. V případech, kdy se práce vykonává na 
různých místech republiky (montéři apod.) se do řádku č. 6 Přílohy doporučuje vyplnit 
„území ČR“. U onemocnění vzniklých při práci v zahraničí se uvádí země, ve které 
k onemocnění došlo. 

Řádek č. 7: Práce, při jejímž výkonu onemocnění vzniklo 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Pro účely hlášení do NRNP se prací rozumí činnost, 
kterou pacient vykonával (i když nebyla jeho povoláním) a která je v příčinné 
souvislosti s předmětnou nemocí z povolání. Uvede se podrobně konkrétní druh 
práce (pracovní činnosti) - např. řidič sanitky, dělník v chemické výrobě (čeho), dělník 
při obsluze (jakého) zařízení, lékař (jakého) oddělení, učitelka v mateřské škole 
apod. 

                                            
12 § 2 odst. 3 vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Řádek č. 8a: Kategorie práce z hlediska rizikového faktoru rozhodujícího pro 
vznik předmětného onemocnění 

Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se kategorie práce stanovená podle míry 
výskytu a rizikovosti toho faktoru práce, který byl rozhodující pro vznik hlášené 
nemoci z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání.13 Tato kategorie nemusí být 
totožná s výslednou kategorií práce, kterou postižený vykonával. Příklad: Dělník 
pracoval v riziku hluku a vibrací. S ohledem na riziko hluku odpovídá práce kategorii 
3, s ohledem na riziko vibrací kategorii 4, tedy výsledná kategorie práce je 4. Jestliže 
dělník onemocněl poruchou sluchu z hluku, do Přílohy se vyplní kategorie 3, jestliže 
utrpěl poškození z vibrací, vyplní se kategorie 4. Vychází se ze stavu v době 
ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání.  

Řádek č. 8b: Úroveň rizikového faktoru rozhodujícího pro vznik předmětného 
onemocnění - pro případ, že kategorie tohoto faktoru dosud 
nebyla formálně určena 

Vyplňuje ověřující pracoviště. V případě, že kategorie práce dosud nebyla formálně 
určena, uvede se předběžné zařazení příslušného faktoru podle míry rizikovosti 
tohoto faktoru zjištěné v rámci ověření podmínek vzniku NZP. 

Řádek č. 9: Noxa, která vyvolala předmětné onemocnění (rizikový faktor) 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Zde se uvede podrobný slovní název vyvolávající 
(etiologické) noxy např. toluen, vibrace, přetěžování, hlasová zátěž apod. 

Řádek č. 10: Kód zdroje expozice 
Vyplňuje ověřující pracoviště podle číselníku EUROSTAT/EODS, který tvoří 

přílohu č. 5.8.14 Kód označuje průmyslový produkt apod., který je zdrojem expozice 
noxe, jež byla slovně charakterizovaná na řádku 9. Např. pro toluen: „B48 – 
rozpouštědla“. Pozn.: Číselník předepsaný Eurostatem je konstruován velmi 
nevyváženě. Většina kategorií zdroje expozice se vztahuje k chemickým látkám. 
Jestliže v případě konkrétního pacienta nelze pro danou vyvolávající noxu najít 
odpovídající kód (např. některé fyzikální faktory), použije se kód sběrné kategorie, tj. 
„X99 - jiné zdroje expozice“. 

Řádek č. 11: Délka expozice 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se celková doba práce v riziku příslušné noxy 

či faktoru (roky-měsíce-dny) a roky začátku a ukončení této práce (např. 1987– 
1999). Měsíce, resp. dny expozice se uvádí pouze v případě, když trvání expozice 
bylo kratší než 1 rok. U infekčních onemocnění se uvádí doba zaměstnání na 
příslušném pracovišti, nikoliv inkubační doba předmětného onemocnění. Pokud 
v době ověřování podmínek vzniku nemoci byl pacient v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, doporučuje se počítat délku expozice jen do doby počátku této 
pracovní neschopnosti. 

                                            
13 § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
14 Classification of the Causal Agents of the Occupational Diseases. Eurostat Working Paper series, 

3/2000/E/no18 
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Řádek č. 12: Část B. 
Část B. se vyplňuje pouze u onemocnění hlášených podle kapitoly V. seznamu 
nemocí z povolání (nemoci přenosné a parazitární). 

Řádek č. 13: Způsob ověření rizika nákazy 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se, zda byl prokázán kontakt pacienta 
s konkrétním zdrojem nákazy, nebo zda riziko nákazy bylo prokázáno na podkladě 
zhodnocení epidemiologické situace na pracovišti a mimopracovní expozice. 

Řádek č. 14: Tropické nemoci a nemoci získané v zahraničí 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvádí se údaj o preventivním očkování, resp. 
o případné profylaktické léčbě. 

Řádek č. 15: Infekční nemoci, pro které existuje preventivní očkování 
Vyplňuje ověřující pracoviště. Uvede se údaj o absolvování preventivního očkování, 
pokud se u daného onemocnění provádí, jako např. u klíšťové meningoencefalitidy, 
HAV, HBV, spalniček, zarděnek atd. 

Řádek č. 16: Razítko orgánu příslušného k ověření podmínek, za nichž vzniká 
nemoc z povolání, jmenovka, podpis a datum vyhotovení hlášení 
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4. Pokyny pro vyplňování formuláře: Hlášení o datu, od kterého 
osoba již netrpí nemocí z povolání / ohrožením nemocí z povolání 

Řádek č. 1: Hlášení o datu 
Škrtnutím nehodícího se výrazu se vyznačí, zda jde o hlášení o datu, od kterého 
nemoc již není nemocí z povolání nebo jde o hlášení o datu, od kterého změny 
zdravotního stavu nebo nemoc již nejsou ohrožením nemocí z povolání. 

Řádek č. 2: Pořadové číslo hlášení  
Jde o unikátní číslo v rámci kalendářního roku a příslušného střediska nemocí 

z povolání. Číslo hlášení je desetimístné. První místo obsahující písmeno („D“) je na 
formuláři předtištěno, doplní se tedy jen zbývajících devět číslic. Na prvních 
4 pozicích je rok hlášení, na dalších dvou pozicích je kód střediska nemocí 
z povolání (viz přílohu č. 5.4) a na posledních 3 pozicích je pořadové číslo případu 
hlášeného daným střediskem v daném kalendářním roce.  

Příklad: 

Rok  
hlášení  

Kód  
střediska 

Pořadové  
číslo případu  

D 2 0 0 6 0 3 0 2 6 

Řádek č. 3: Rodné číslo pacienta 

Řádek č. 4: Údaje o předmětném onemocnění 

Řádek č. 5: Původní pořadové číslo hlášení 
Uvede se číslo formuláře, na kterém byla do NRNP hlášena předmětná nemoc 

z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání. U případů hlášených v letech 1995-
2005 se uvede číslo tiskopisu NZIS 024 1 („hlášenky“). Tiskopisy z let před rokem 
1995 nebyly číslované, proto se v těchto případech řádek č. 5 nevyplňuje. 

Řádek č. 6: Kapitola a položka seznamu nemocí z povolání 
Uvede se číslo kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání, pod kterým bylo 
předmětné onemocnění ohlášeno. 

Řádek č. 7: Diagnóza slovně 
Vyplní se slovní diagnóza konkrétního onemocnění původně uznaného jako nemoc 
z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání. Uvádí se klinický název nemoci, nikoliv 
název příslušné položky seznamu nemocí z povolání, tedy např. „syndrom 
karpálního tunelu vpravo“, nikoliv „onemocnění periferních nervů z přetěžování“. 
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Řádek č. 8: Diagnóza MKN 
Pro slovní diagnózu uvedenou v řádku 4 se vyplní odpovídající čtyřmístný kód 
(písmeno + 3 číslice) podle 10. decenální revize Mezinárodní statistické klasifikace 
nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN 10). 

Řádek č. 9: Datum zjištění 
Vyplní se datum, které bylo při původním hlášení uvedeno jako datum zjištění 
nemoci z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání.  

Řádek č. 10: Datum, od kterého nemoc, resp. změna zdravotního stavu již není 
nemocí z povolání, resp. ohrožením nemocí z povolání  

Řádek č. 11: Jmenovka a podpis lékaře, razítko střediska nemocí z povolání,  
IČ zdravotnického zařízení, datum vyhotovení hlášení 
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5. Přílohy 

5.1 Formulář hlášení o uznání nemoci z povolání / ohrožení nemocí 
z povolání 

 
* Nehodící se škrtněte 

1 
Hlášení o uznání 

NEMOCI Z POVOLÁNÍ * 
OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ * 

2 Pořadové číslo hlášení           

3 Rodné číslo pacienta            

4 Okres bydliště pacienta  
a příslušnost k EU CZ0    ČR  Jiný stát  

EU  Stát 
mimo EU 

5 Práce, při jejímž výkonu 
onemocnění vzniklo  

6 KZAM      

7 Kapitola a položka seznamu 
nemocí z povolání     

8 Diagnóza slovně  

9 Diagnóza MKN-10     

10 Název zaměstnavatele  

11 IČ zaměstnavatele         

12 Adresa sídla zaměstnavatele  

13 CZ_NACE     

14 
Datum zjištění nemoci 
z povolání / ohrožení nemocí 
z povolání * 

        

15  Datum vyhotovení hlášení          

16 V případě úmrtí na nemoc 
z povolání, datum úmrtí         

Jmenovka a podpis lékaře 
 
 
 

 

Razítko střediska nemocí z povolání 

IČ zdravotnického zařízení 

17 
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5.2 Formulář přílohy k vyjádření orgánu příslušného k ověření 
podmínek, za kterých může vzniknout nemoc 
z povolání / ohrožení nemocí z povolání 

1 
Příloha  

K VYJÁDŘENÍ ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉHO K OVĚŘENÍ PODMÍNEK, ZA KTERÝCH MŮŽE 
VZNIKNOUT NEMOC Z POVOLÁNÍ / OHROŽENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 

2 ČÁST A 
3 Číslo hlášení           

4 Rodné číslo pacienta            

5 IČ zaměstnavatele          

6 Místo výkonu práce  

7 Práce, při jejímž výkonu onemocnění 
vzniklo  

8a 
Kategorie práce z hlediska 
rizikového faktoru rozhodujícího pro 
vznik předmětného onemocnění 

1           2          2R         3         4 
Dosud nebylo určeno 

8b 

V případě, že kategorie dosud 
nebyla formálně určena, uvede se 
zařazení faktoru podle míry expozice 
zjištěné v rámci ověření podmínek 
vzniku onemocnění 

1           2          2R         3         4 
Nelze se spolehlivě vyjádřit 

9 Noxa, která vyvolala předmětné 
onemocnění (rizikový faktor) 

 

10 Kód zdroje expozice     

11 Celková doba práce v riziku příslušné noxy: 
Rok/y začátku a ukončení expozice: 

12 ČÁST B 

13 
Riziko nákazy potvrzeno na základě 
a) nalezení kontaktu 
b) zhodnocení epidemiologické situace na pracovišti a mimopracovní expozice 

U tropických nemoci a nemocí získaných v zahraničí 

14 
Preventivní očkování 
a) provedeno kompletně, dokončeno v roce .......... 
b) provedeno částečně, počet dávek ..... v roce ..... 
c) neprovedeno 
d) neexistuje 

Profylaktická léčba 
a) provedena, druh léku 
....................................... 
b) nedokončena 
c) neexistuje 

15 
U infekčních onemocnění, u nichž existuje preventivní očkování 
a) provedeno kompletně, dokončeno v roce ........... 
b) provedeno částečně, počet dávek .......... v roce ...........          c) neprovedeno 

Datum vyhotovení:          

16 Jmenovka a podpis 
 
 
 

Razítko ověřujícího orgánu 
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5.3 Formulář hlášení o datu, od kterého osoba již netrpí nemocí 
z povolání / ohrožením nemocí z povolání 

 

 
* Nehodící se škrtněte 

1 

Hlášení o datu, od kterého osoba již netrpí  
nemocí z povolání * 
ohrožením nemocí z povolání *

2 Pořadové číslo hlášení            

3 Rodné číslo pacienta            

4 Údaje o předmětném onemocnění 

5 Původní pořadové číslo hlášení   

6 Kapitola a položka seznamu 
nemocí z povolání      

7 Diagnóza slovně  

8 Diagnóza MKN-10      

9 Datum zjištění nemoci z povolání/ 
ohrožení nemocí z povolání *          

10 
Datum, od kterého osoba, u které byla ohlášena 
nemoc z povolání  / ohrožení nemocí z povolání, již 
toto nemocí netrpí* 

        

Jmenovka a podpis lékaře 
 
 
 
 

Razítko střediska nemocí z povolání 

Datum vyhotovení hlášení IČ zdravotnického zařízení 

11 
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5.4 Kódy středisek nemocí z povolání pro účel sestavení čísla 
hlášení nemoci z povolání 

 

Kód Středisko nemocí z povolání 
01 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, klinika nemocí z povolání 

02 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika nemocí z povolání 

03 Oblastní nemocnice Příbram, a. s., oddělení nemocí z povolání 

04 Nemocnice Kladno, oddělení nemocí z povolání  

05 Nemocnice České Budějovice, a. s., oddělení pracovního lékařství  

06 Fakultní nemocnice Plzeň, klinika pracovního lékařství  

07 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, oddělení nemocí z povolání  

08 Krajská nemocnice Liberec, příspěvková organizace, oddělení nemocí 
z povolání  

09 Fakultní nemocnice Hradec Králové, klinika nemocí z povolání  

10 Krajská nemocnice Pardubice, Centrum pracovního lékařství  

11 Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, klinika pracovního lékařství  

12 Nestátní zdravotnické zařízení provozovatele MUDr. Libuše Adámkové 

13 Fakultní nemocnice Olomouc, klinika pracovního lékařství  

14 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, klinika chorob z povolání  

15 Hornická poliklinika s. r. o., oddělení nemocí z povolání 

16 Karvinská hornická nemocnice a. s., oddělení nemocí z povolání 
a pracovního lékařství  

17 Nemocnice Podlesí, spol. s. r. o., oddělení nemocí z povolání 

18 Ústřední vojenská nemocnice v Praze, oddělení nemocí z povolání  
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5.5 Detailní členění kapitoly IV, položka 1 - Nemoci kůže způsobené 
fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory 

  

Číslo 
podpoložky Definice 

1.01 Prof. dermatózy z alkálií 

1.02 Prof. dermatózy z cementu 

1.03 Prof. dermatózy z kyselin anorganických i organických 

1.04 Prof. dermatózy z čisticích prostředků 

1.05 Prof. dermatózy z organických rozpouštědel 

1.06 Prof. dermatózy z ropných výrobků 

1.07 Prof. dermatózy z chrómu a jeho sloučenin 

1.08 Prof. dermatózy z niklu a jeho slitin 

1.09 Prof. dermatózy z kovů, metaloidů a jejich sloučenin 

1.10 Prof. dermatózy z plastických hmot 

1.11 Prof. dermatózy z pryže, gumárenských chemikálií 

1.12 Prof. dermatózy z dehtu a jeho derivátů 

1.13 Prof. dermatózy z organických barviv 

1.14 Prof. dermatózy z léčiv 

1.15 Prof. dermatózy z dezinfekčních prostředků 

1.16 Prof. dermatózy z insekticidních látek a agrochemikálií 

1.17 Prof. dermatózy z ostatních organických chemikálií 

1.18 Prof. dermatózy z rostlin nebo potravin 

1.19 Prof. dermatózy z jiných biologických látek 

1.20 Prof. dermatózy z fyzikálních faktorů (mimo ionizující záření) 



Závazné pokyny NZIS  Národní registr nemocí z povolání 

19 

5.6 Doporučení k užití některých kódů MKN 10 
 

Kód Diagnóza 
G 560  Syndrom karpálního tunelu 

G 561  Jiná poškození n. mediani (např. pronátorový syndrom) 

G 562 Poškození loketního nervu - Doporučuje se používat pro syndrom 
kubitálního tunelu 

G 568  Jiné mononeuropatie HK - Doporučuje se používat pro syndrom canalis 
Guyoni 
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5.7 Klasifikace ekonomických činností CZ_NACE 
Systematická část platná od 1. 1. 2008 

Sekce Oddíl Skupina Třída   

A    ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 

 01   Rostlinná a živočišná výroba, myslivost  
a související činnosti 

  01.1  Pěstování plodin jiných než trvalých 

   01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých 
semen 

   01.12 Pěstování rýže 

   01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 

   01.14 Pěstování cukrové třtiny 

   01.15 Pěstování tabáku 

   01.16 Pěstování přadných rostlin  

   01.19 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých 

  01.2  Pěstování trvalých plodin  
   01.21 Pěstování vinných hroznů 

   01.22 Pěstování tropického a subtropického ovoce 

   01.23 Pěstování citrusových plodů  

   01.24 Pěstování jádrového a peckového ovoce 

   01.25 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce  
a ořechů  

   01.26 Pěstování olejnatých plodů  

   01.27 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů  

   01.28 Pěstování koření, aromatických, léčivých  
a farmaceutických rostlin  

   01.29 Pěstování ostatních trvalých plodin  

  01.3  Množení rostlin  
   01.30 Množení rostlin  

  01.4  Živočišná výroba 
   01.41 Chov mléčného skotu  

   01.42 Chov jiného skotu 

   01.43 Chov koní a jiných koňovitých 

   01.44 Chov velbloudů a velbloudovitých 

   01.45 Chov ovcí a koz 

   01.46 Chov prasat 
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Sekce Oddíl Skupina Třída   

   01.47 Chov drůbeže 

   01.49 Chov ostatních zvířat 

   01.49.1 Chov drobných hospodářských zvířat 

   01.49.2 Chov kožešinových zvířat 

   01.49.3 Chov zvířat pro zájmový chov 

   01.49.9 Chov ostatních zvířat j. n. 

  01.5  Smíšené hospodářství 
   01.50 Smíšené hospodářství 

  01.6  Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové 
činnosti  

   01.61 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu 

   01.62 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu 

   01.63 Posklizňové činnosti 

   01.64 Zpracování osiva pro účely množení 

  01.7  Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti  
   01.70 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti  
     
 02   Lesnictví a těžba dřeva 
  02.1  Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví 
   02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví 

  02.2  Těžba dřeva 
   02.20 Těžba dřeva 

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

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

  02.4  Podpůrné činnosti pro lesnictví 
   02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví 

     
 03   Rybolov a akvakultura  
  03.1  Rybolov 
   03.11 Mořský rybolov 

   03.12 Sladkovodní rybolov 

  03.2  Akvakultura 
   03.21 Mořská akvakultura 
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   03.22 Sladkovodní akvakultura 

      
B    TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 
 05   Těžba a úprava černého a hnědého uhlí  
  05.1  Těžba a úprava černého uhlí 
   05.10 Těžba a úprava černého uhlí 

   05.10.1 Těžba černého uhlí 

   05.10.2 Úprava černého uhlí 

  05.2  Těžba a úprava hnědého uhlí 
   05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí 

   05.20.1 Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu 

   05.20.2 Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu 

   05.20.3 Těžba lignitu 

   05.20.4 Úprava lignitu 

      
 06   Těžba ropy a zemního plynu 
  06.1  Těžba ropy 
   06.10 Těžba ropy 

  06.2  Těžba zemního plynu 
   06.20 Těžba zemního plynu 

      
 07   Těžba a úprava rud 
  07.1  Těžba a úprava železných rud 
   07.10 Těžba a úprava železných rud 

   07.10.1 Těžba železných rud 

   07.10.2 Úprava železných rud 

  07.2  Těžba a úprava neželezných rud  
   07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud 

   07.21.1 Těžba uranových a thoriových rud 

   07.21.2 Úprava uranových a thoriových rud 

   07.29 Těžba a úprava ostatních neželezných rud  

   07.29.1 Těžba ostatních neželezných rud 

   07.29.2 Úprava ostatních neželezných rud 
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 08   Ostatní těžba a dobývání 
  08.1  Dobývání kamene, písků a jílů  

   08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, 
vápence, sádrovce, křídy a břidlice 

   08.12 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu 

  08.9  Těžba a dobývání j. n. 
   08.91 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv 

   08.92 Těžba rašeliny  

   08.93 Těžba soli 

   08.99 Ostatní těžba a dobývání j. n. 

      
 09   Podpůrné činnosti při těžbě 
  09.1  Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu 
   09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu 

  09.9  Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání 
   09.90 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání 

      
C    ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 
 10   Výroba potravinářských výrobků 

  10.1  Zpracování a konzervování masa a výroba masných 
výrobků 

   10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 

   10.12 Zpracování a konzervování drůbežího masa 

   10.13 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 

  10.2  Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů 
   10.20 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů 

  10.3  Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  
   10.31 Zpracování a konzervování brambor 

   10.32 Výroba ovocných a zeleninových šťáv 

   10.39 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny  

  10.4  Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků 
   10.41 Výroba olejů a tuků 

   10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků 

  10.5  Výroba mléčných výrobků  
   10.51 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 
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   10.52 Výroba zmrzliny 

  10.6  Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 
   10.61 Výroba mlýnských výrobků 

   10.62 Výroba škrobárenských výrobků 

  10.7  Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných 
výrobků 

   10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě 
trvanlivých 

   10.72 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých  
cukrářských výrobků  

   10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných  
moučných výrobků 

  10.8  Výroba ostatních potravinářských výrobků 
   10.81 Výroba cukru 

   10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek 

   10.83 Zpracování čaje a kávy 

   10.84 Výroba koření a aromatických výtažků 

   10.85 Výroba hotových pokrmů 

   10.86 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků 
a dietních potravin 

   10.89 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 

  10.9  Výroba průmyslových krmiv 
   10.91 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 

   10.92 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu 

     
 11   Výroba nápojů 
  11.0  Výroba nápojů 
   11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin 

   11.02 Výroba vína z vinných hroznů  

   11.03 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín 

   11.04 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů 

   11.05 Výroba piva  

   11.06 Výroba sladu 

   11.07 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních 
a ostatních vod do lahví 
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 12   Výroba tabákových výrobků 
  12.0  Výroba tabákových výrobků 
   12.00 Výroba tabákových výrobků 

      
 13   Výroba textilií  
  13.1  Úprava a spřádání textilních vláken a příze 
   13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze 

  13.2  Tkaní textilií  
   13.20 Tkaní textilií  

  13.3  Konečná úprava textilií 
   13.30 Konečná úprava textilií 

  13.9  Výroba ostatních textilií 
   13.91 Výroba pletených a háčkovaných materiálů 

   13.92 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů 

   13.93 Výroba koberců a kobercových předložek 

   13.94 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků 

   13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů 

   13.96 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií 

   13.99 Výroba ostatních textilií j. n. 

      

 14   Výroba oděvů 
  14.1  Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků  
   14.11 Výroba kožených oděvů  

   14.12 Výroba pracovních oděvů 

   14.13 Výroba ostatních svrchních oděvů 

   14.14 Výroba osobního prádla 

   14.19 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků  

     

  14.2  Výroba kožešinových výrobků 
   14.20 Výroba kožešinových výrobků 

  14.3  Výroba pletených a háčkovaných oděvů 
   14.31 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků 

   14.39 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů 
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 15   Výroba usní a souvisejících výrobků  

  15.1  
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování 
a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských 
a podobných výrobků 

   15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování 
a barvení kožešin  

   15.12 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 

  15.2  Výroba obuvi  
   15.20 Výroba obuvi  

   15.20.1 Výroba obuvi s usňovým svrškem 

   15.20.9 Výroba obuvi z ostatních materiálů 

      

 16   Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, 
proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 

  16.1  Výroba pilařská a impregnace dřeva 
   16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva 

  16.2  Výroba dřevěných, korkových, proutěných  
a slaměných výrobků, kromě nábytku 

   16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva  

   16.22 Výroba sestavených parketových podlah 

   16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství  
a tesařství 

   16.24 Výroba dřevěných obalů 

   16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných 
a slaměných výrobků, kromě nábytku 

      
 17   Výroba papíru a výrobků z papíru 
  17.1  Výroba buničiny, papíru a lepenky 
   17.11 Výroba buničiny 

   17.11.1 Výroba chemických buničin 

   17.11.2 Výroba mechanických vláknin 

   17.11.3 Výroba ostatních papírenských vláknin 

   17.12 Výroba papíru a lepenky 

  17.2  Výroba výrobků z papíru a lepenky 

   17.21 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových  
a lepenkových obalů 
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   17.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních  
výrobků z papíru 

   17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru 

   17.24 Výroba tapet 

   17.29 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky 

      
 18   Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
  18.1  Tisk a činnosti související s tiskem 
   18.11 Tisk novin 

   18.12 Tisk ostatní, kromě novin 

   18.13 Příprava tisku a digitálních dat 

   18.14 Vázání a související činnosti 

  18.2  Rozmnožování nahraných nosičů  
   18.20 Rozmnožování nahraných nosičů  
      
 19   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů  
  19.1  Výroba koksárenských produktů 
   19.10 Výroba koksárenských produktů 

  19.2  Výroba rafinovaných ropných produktů  
   19.20 Výroba rafinovaných ropných produktů  

      
 20   Výroba chemických látek a chemických přípravků 

  20.1  
Výroba základních chemických látek, hnojiv 
a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického  
kaučuku v primárních formách 

   20.11 Výroba technických plynů 

   20.12 Výroba barviv a pigmentů 

   20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek 

   20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek 

   20.14.1 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu 
směsí a komponent paliv pro pohon motorů 

   20.14.9 Výroba ostatních základních organických chemických látek 

   20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin 

   20.16 Výroba plastů v primárních formách 

   20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách 
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  20.2  Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 
   20.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 

  20.3  Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových 
materiálů, tiskařských barev a tmelů 

   20.30 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 

   20.41 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků 

   20.42 Výroba parfémů a toaletních přípravků 

  20.5  Výroba ostatních chemických výrobků 
   20.51 Výroba výbušnin 

   20.52 Výroba klihů  

   20.53 Výroba vonných silic  

   20.59 Výroba ostatních chemických výrobků j. n. 

   20.59.1 Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro 
pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů 

   20.59.9 Výroba jiných chemických výrobků j. n. 

  20.6  Výroba chemických vláken 
   20.60 Výroba chemických vláken 

      

 21   Výroba základních farmaceutických výrobků 
a farmaceutických přípravků 

  21.1  Výroba základních farmaceutických výrobků 
   21.10 Výroba základních farmaceutických výrobků 

  21.2  Výroba farmaceutických přípravků  
   21.20 Výroba farmaceutických přípravků  

      
 22   Výroba pryžových a plastových výrobků 
  22.1  Výroba pryžových výrobků 
   22.11 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik 

   22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků 

  22.2  Výroba plastových výrobků 
   22.21 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů 

   22.22 Výroba plastových obalů 

   22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 
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   22.29 Výroba ostatních plastových výrobků 

      
 23   Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
  23.1  Výroba skla a skleněných výrobků 
   23.11 Výroba plochého skla 

   23.12 Tvarování a zpracování plochého skla 

   23.13 Výroba dutého skla 

   23.14 Výroba skleněných vláken 

   23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického 

  23.2  Výroba žáruvzdorných výrobků 
   23.20 Výroba žáruvzdorných výrobků 

  23.3  Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů  
   23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic 

   23.32 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic 
a podobných výrobků 

  23.4  Výroba ostatních porcelánových a keramických 
výrobků  

   23.41 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně  
pro domácnost a ozdobných předmětů 

   23.42 Výroba keramických sanitárních výrobků 

   23.43 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství 

   23.44 Výroba ostatních technických keramických výrobků 

   23.49 Výroba ostatních keramických výrobků 

  23.5  Výroba cementu, vápna a sádry 
   23.51 Výroba cementu 

   23.52 Výroba vápna a sádry 

  23.6  Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
   23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely 

   23.62 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely 

   23.63 Výroba betonu připraveného k lití 

   23.64 Výroba malt  

   23.65 Výroba vláknitých cementů 

   23.69 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových 
výrobků  

  23.7  Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů  
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   23.70 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů  

  23.9  Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních 
výrobků j. n. 

   23.91 Výroba brusiv 

   23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 

      

 24   Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; 
slévárenství 

  24.1  
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých 
výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků 
za tepla 

   24.10 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků 
(kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla 

   24.10.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin 

   24.10.2 Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena) 

   24.10.3 Tváření výrobků za tepla   

  24.2  Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů 
a souvisejících potrubních tvarovek 

   24.20 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů  
a souvisejících potrubních tvarovek 

  24.3  Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým 
zpracováním oceli 

   24.31 Tažení tyčí za studena 

   24.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena 

   24.33 Tváření ocelových profilů za studena  

   24.34 Tažení ocelového drátu za studena 

  24.4  Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
   24.41 Výroba a hutní zpracování drahých kovů 

   24.42 Výroba a hutní zpracování hliníku 

   24.43 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu 

   24.44 Výroba a hutní zpracování mědi 

   24.45 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů 

   24.46 Zpracování jaderného paliva 

  24.5  Slévárenství 
   24.51 Výroba odlitků z litiny 

   24.51.1 Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem 

   24.51.2 Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem 
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   24.51.9 Výroba ostatních odlitků z litiny 

   24.52 Výroba odlitků z oceli 

   24.52.1 Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí 

   24.52.2 Výroba odlitků z legovaných ocelí 

   24.53 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů 

   24.54 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů 

      

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

  25.1  Výroba konstrukčních kovových výrobků 
   25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 

   25.12 Výroba kovových dveří a oken 

  25.2  Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, 
kovových nádrží a zásobníků  

   25.21 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení 

   25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků 

  25.3  Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 
   25.30 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 

  25.4  Výroba zbraní a střeliva 
   25.40 Výroba zbraní a střeliva 

  25.5  Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; 
prášková metalurgie 

   25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; 
prášková metalurgie 

  25.6  Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 
   25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů 

   25.62 Obrábění 

  25.7  Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských 
výrobků  

   25.71 Výroba nožířských výrobků 

   25.72 Výroba zámků a kování 

   25.73 Výroba nástrojů a nářadí 

  25.9  Výroba ostatních kovodělných výrobků 
   25.91 Výroba ocelových sudů a podobných nádob 

   25.92 Výroba drobných kovových obalů 

   25.93 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin 
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   25.94 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků 
se závity 

   25.99 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 

      

 26   Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů 
a zařízení 

  26.1  Výroba elektronických součástek a desek 
   26.11 Výroba elektronických součástek  

   26.12 Výroba osazených elektronických desek 

  26.2  Výroba počítačů a periferních zařízení 
   26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení 

  26.3  Výroba komunikačních zařízení 
   26.30 Výroba komunikačních zařízení 

  26.4  Výroba spotřební elektroniky  
   26.40 Výroba spotřební elektroniky  

  26.5  Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; 
výroba časoměrných přístrojů 

   26.51 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů  

   26.52 Výroba časoměrných přístrojů 

  26.6  Výroba ozařovacích, elektroléčebných 
a elektroterapeutických přístrojů 

   26.60 Výroba ozařovacích, elektroléčebných 
a elektroterapeutických přístrojů 

  26.7  Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 
   26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 

  26.8  Výroba magnetických a optických médií 
   26.80 Výroba magnetických a optických médií 

      
 27   Výroba elektrických zařízení 

  27.1  
Výroba elektrických motorů, generátorů,  
transformátorů a elektrických rozvodných  
a kontrolních zařízení 

   27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů 

   27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení 

  27.2  Výroba baterií a akumulátorů  
   27.20 Výroba baterií a akumulátorů  
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  27.3  Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických 
vodičů a elektroinstalačních zařízení  

   27.31 Výroba optických kabelů  

   27.32 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n. 

   27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení 

  27.4  Výroba elektrických osvětlovacích zařízení  
   27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení 

  27.5  Výroba spotřebičů převážně pro domácnost 
   27.51 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost 

   27.52 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost 

  27.9  Výroba ostatních elektrických zařízení 
   27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení 

      
 28   Výroba strojů a zařízení j. n. 
  28.1  Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 

   28.11 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, 
automobily a motocykly 

   28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení  

   28.13 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 

   28.14 Výroba ostatních potrubních armatur 

   28.15 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků 

  28.2  Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely 
   28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště 

   28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 

   28.23 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů 
a periferních zařízení 

   28.24 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů 

   28.25 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 

   28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

  28.3  Výroba zemědělských a lesnických strojů 
   28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů 

  28.4  Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů  
   28.41 Výroba kovoobráběcích strojů  

   28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů 

  28.9  Výroba ostatních strojů pro speciální účely 
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   28.91 Výroba strojů pro metalurgii 

   28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví 

   28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování 
tabáku 

   28.94 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků  
a výrobků z usní 

   28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky 

   28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže 

   28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. 

      

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

  29.1  Výroba motorových vozidel a jejich motorů 
   29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů 

  29.2  Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů 
a návěsů 

   29.20 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů 
a návěsů 

  29.3  Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla 
a jejich motory 

   29.31 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro 
motorová vozidla 

   29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 

      
 30   Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 
  30.1  Stavba lodí a člunů 
   30.11 Stavba lodí a plavidel 

   30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů 

  30.2  Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 
   30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 

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

   30.30 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí 
a souvisejících zařízení 

  30.4  Výroba vojenských bojových vozidel 
   30.40 Výroba vojenských bojových vozidel 

  30.9  Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n. 
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   30.91 Výroba motocyklů 

   30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy 

   30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. 

      
 31   Výroba nábytku 
  31.0  Výroba nábytku 
   31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů 

   31.02 Výroba kuchyňského nábytku 

   31.03 Výroba matrací 

   31.09 Výroba ostatního nábytku 

      

 32   Ostatní zpracovatelský průmysl 
  32.1  Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků 
   32.11 Ražení mincí 

   32.12 Výroba klenotů a příbuzných výrobků 

   32.13 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků 

  32.2  Výroba hudebních nástrojů 
   32.20 Výroba hudebních nástrojů 

  32.3  Výroba sportovních potřeb 
   32.30 Výroba sportovních potřeb 

  32.4  Výroba her a hraček 
   32.40 Výroba her a hraček 

  32.5  Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 
   32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 

  32.9  Zpracovatelský průmysl j. n. 
   32.91 Výroba košťat a kartáčnických výrobků 

   32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.  

      

 33   Opravy a instalace strojů a zařízení 
  33.1  Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 
   33.11 Opravy kovodělných výrobků 

   33.12 Opravy strojů 

   33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení 

   33.14 Opravy elektrických zařízení 



Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 

36 

Sekce Oddíl Skupina Třída   

   33.15 Opravy a údržba lodí a člunů 

   33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí 

   33.17 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků  
a zařízení j. n.  

   33.17.1 Opravy a údržba kolejových vozidel 

   33.17.9 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků  
a zařízení j. n. kromě kolejových vozidel 

   33.19 Opravy ostatních zařízení 

  33.2  Instalace průmyslových strojů a zařízení 
   33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení 

      

D    VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA 
A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 

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

  35.1  Výroba, přenos a rozvod elektřiny 
   35.11 Výroba elektřiny  
   35.12 Přenos elektřiny  

   35.13 Rozvod elektřiny  

   35.14 Obchod s elektřinou  

  35.2  Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím 
sítí 

   35.21 Výroba plynu 

   35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 

   35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí 

  35.3  Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, 
výroba ledu  

   35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba 
ledu 

   35.30.1 Výroba tepla 

   35.30.2 Rozvod tepla 

   35.30.3 Výroba klimatizovaného vzduchu 

   35.30.4 Rozvod klimatizovaného vzduchu 

   35.30.5 Výroba chladicí vody 

   35.30.6 Rozvod chladicí vody 

   35.30.7 Výroba ledu 
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E    ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ 
S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 

 36   Shromažďování, úprava a rozvod vody  
  36.0  Shromažďování, úprava a rozvod vody  
   36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody  

      
 37   Činnosti související s odpadními vodami 
  37.0  Činnosti související s odpadními vodami 
   37.00 Činnosti související s odpadními vodami 

      

 38   Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, 
úprava odpadů k dalšímu využití 

  38.1  Shromažďování a sběr odpadů 
   38.11 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných 

   38.12 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů 

  38.2  Odstraňování odpadů 
   38.21 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných 

   38.22 Odstraňování nebezpečných odpadů 

  38.3  Úprava odpadů k dalšímu využití 

   38.31 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely 
recyklace 

   38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže  
vraků, strojů a zařízení 

     
 39   Sanace a jiné činnosti související s odpady 
  39.0  Sanace a jiné činnosti související s odpady 
   39.00 Sanace a jiné činnosti související s odpady 

     
F    STAVEBNICTVÍ 
 41   Výstavba budov 
  41.1  Developerská činnost  
   41.10 Developerská činnost 

  41.2  Výstavba bytových a nebytových budov 
   41.20 Výstavba bytových a nebytových budov 
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   41.20.1 Výstavba bytových budov 

   41.20.2 Výstavba nebytových budov 

      

 42   Inženýrské stavitelství 
  42.1  Výstavba silnic a železnic 
   42.11 Výstavba silnic a dálnic 

   42.12 Výstavba železnic a podzemních drah 

   42.13 Výstavba mostů a tunelů 

  42.2  Výstavba inženýrských sítí 
   42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 

   42.21.1 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny 

   42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro plyny 

   42.22 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace 

  42.9  Výstavba ostatních staveb 
   42.91 Výstavba vodních děl 

   42.99 Výstavba ostatních staveb j. n. 

      

 43   Specializované stavební činnosti  
  43.1  Demolice a příprava staveniště 
   43.11 Demolice 

   43.12 Příprava staveniště 

   43.13 Průzkumné vrtné práce 

  43.2  Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně 
instalační práce 

   43.21 Elektrické instalace 

   43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace 

   43.29 Ostatní stavební instalace 

  43.3  Kompletační a dokončovací práce 
   43.31 Omítkářské práce 

   43.32 Truhlářské práce 

   43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin 

   43.34 Sklenářské, malířské a natěračské práce 

   43.34.1 Sklenářské práce 

   43.34.2 Malířské a natěračské práce 
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   43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce 

  43.9  Ostatní specializované stavební činnosti  
   43.91 Pokrývačské práce 

   43.99 Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 

   43.99.1 Montáž a demontáž lešení a bednění 

   43.99.9 Jiné specializované stavební činnosti j. n. 

      

G    VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY 
A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL  

 45   Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových 
vozidel  

  45.1  Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů 
   45.11 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 

   45.19 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů 

  45.2  Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
   45.20 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 

  45.3  Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, 
kromě motocyklů 

   45.31 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, 
kromě motocyklů 

   45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, 
kromě motocyklů 

  45.4  Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů 
a příslušenství 

   45.40 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů 
a příslušenství 

      
 46   Velkoobchod, kromě motorových vozidel  

  46.1  Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod 
v zastoupení  

   46.11 
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod  
v zastoupení se základními zemědělskými produkty, 
živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary  

   46.12 
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod  
v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými 
chemikáliemi  

   46.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod  
v zastoupení se dřevem a stavebními materiály 
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   46.14 
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod  
v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi 
a letadly 

   46.15 
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod  
v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím  
a potřebami převážně pro domácnost 

   46.16 
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod  
v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví 
a koženými výrobky 

   46.17 
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod  
v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem  
a tabákovými výrobky 

   46.18 
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu 
a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními 
výrobky 

   46.18.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod  
v zastoupení s papírenskými výrobky 

   46.18.9 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu 
a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n. 

   46.19 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu 
a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení 

  46.2  Velkoobchod se základními zemědělskými produkty 
a živými zvířaty 

   46.21 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy 

   46.22 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami 

   46.23 Velkoobchod s živými zvířaty 

   46.24 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi 

  46.3  Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými 
výrobky 

   46.31 Velkoobchod s ovocem a zeleninou  

   46.32 Velkoobchod s masem a masnými výrobky 

   46.33 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky 

   46.34 Velkoobchod s nápoji 

   46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky 

   46.36 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami 

   46.37 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením 

   46.38 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, 
včetně ryb, korýšů a měkkýšů 

   46.39 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji 
a tabákovými výrobky 
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  46.4  Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 
   46.41 Velkoobchod s textilem 

   46.42 Velkoobchod s oděvy a obuví 

   46.42.1 Velkoobchod s oděvy 

   46.42.2 Velkoobchod s obuví 

   46.43 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou  

   46.44 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými 
výrobky a čisticími prostředky 

   46.44.1 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými 
výrobky 

   46.44.2 Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky 

   46.45 Velkoobchod s kosmetickými výrobky 

   46.46 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky 

   46.47 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly 

   46.48 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty 

   46.49 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 

  46.5  Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

   46.51 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením
a softwarem 

   46.52 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním 
zařízením a jeho díly 

  46.6  Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením 
a příslušenstvím 

   46.61 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením 
a příslušenstvím 

   46.62 Velkoobchod s obráběcími stroji 

   46.63 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením 

   46.64 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, 
šicími a pletacími stroji 

   46.65 Velkoobchod s kancelářským nábytkem 

   46.66 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením 

   46.69 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením 

  46.7  Ostatní specializovaný velkoobchod 

   46.71 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy 
a příbuznými výrobky 

   46.71.1 Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky 

   46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky 
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   46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky 

   46.72 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky 

   46.73 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály  
a sanitárním vybavením 

   46.74 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými 
a topenářskými potřebami 

   46.75 Velkoobchod s chemickými výrobky 

   46.76 Velkoobchod s ostatními meziprodukty 

   46.76.1 Velkoobchod s papírenskými meziprodukty 

   46.76.9 Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n. 

   46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem 

  46.9  Nespecializovaný velkoobchod 
   46.90 Nespecializovaný velkoobchod 

      
 47   Maloobchod, kromě motorových vozidel  
  47.1  Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

   47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových 
výrobků v nespecializovaných prodejnách 

   47.19 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

  47.2  Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými 
výrobky ve specializovaných prodejnách 

   47.21 Maloobchod s ovocem a zeleninou  

   47.22 Maloobchod s masem a masnými výrobky  

   47.23 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši  

   47.24 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky 
a cukrovinkami  

   47.25 Maloobchod s nápoji  

   47.26 Maloobchod s tabákovými výrobky  

   47.29 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných 
prodejnách 

  47.3  Maloobchod s pohonnými hmotami 
ve specializovaných prodejnách 

   47.30 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných 
prodejnách 

  47.4  Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením 
ve specializovaných prodejnách 
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   47.41 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením 
a softwarem  

   47.42 Maloobchod s telekomunikačním zařízením  

   47.43 Maloobchod s audio- a videozařízením  

  47.5  Maloobchod s ostatními výrobky převážně 
pro domácnost ve specializovaných prodejnách 

   47.51 Maloobchod s textilem  

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

   47.53 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami  
a nástěnnými obklady  

   47.54 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou  

   47.59 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky 
převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách 

  47.6  Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci 
ve specializovaných prodejnách 

   47.61 Maloobchod s knihami  

   47.62 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím  

   47.63 Maloobchod s audio- a videozáznamy  

   47.64 Maloobchod se sportovním vybavením  

   47.65 Maloobchod s hrami a hračkami  

  47.7  Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných 
prodejnách 

   47.71 Maloobchod s oděvy  

   47.72 Maloobchod s obuví a koženými výrobky  

   47.73 Maloobchod s farmaceutickými přípravky  

   47.74 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky  

   47.75 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky  

   47.76 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty 
pro zájmový chov a krmivy pro ně  

   47.77 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty  

   47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných 
prodejnách 

   47.78.1 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením 
a potřebami 

   47.78.2 Maloobchod s pevnými palivy 

   47.78.3 Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot) 



Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 

44 

Sekce Oddíl Skupina Třída   

   47.78.4 Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot) 

   47.78.9 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných 
prodejnách j. n. 

   47.79 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách 

  47.8  Maloobchod ve stáncích a na trzích 

   47.81 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 
ve stáncích a na trzích 

   47.82 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích 
a na trzích  

   47.89 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích  

  47.9  Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy 

   47.91 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové 
služby  

   47.91.1 Maloobchod prostřednictvím internetu 

   47.91.2 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než 
prostřednictvím internetu) 

   47.99 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy 

      

H    DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 49   Pozemní a potrubní doprava 
  49.1  Železniční osobní doprava meziměstská 
   49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 

  49.2  Železniční nákladní doprava 
   49.20 Železniční nákladní doprava 

  49.3  Ostatní pozemní osobní doprava  
   49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava 

   49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem 

   49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. n. 

   49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava 

   49.39.2 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem 

   49.39.3 Nepravidelná pozemní osobní doprava 

   49.39.9 Jiná pozemní osobní doprava j. n. 

  49.4  Silniční nákladní doprava a stěhovací služby 
   49.41 Silniční nákladní doprava 

   49.42 Stěhovací služby 

  49.5  Potrubní doprava 
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   49.50 Potrubní doprava 

   49.50.1 Potrubní doprava ropovodem 

   49.50.2 Potrubní doprava plynovodem 

   49.50.9 Potrubní doprava ostatní 

      

 50   Vodní doprava 
  50.1  Námořní a pobřežní osobní doprava 
   50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava 

  50.2  Námořní a pobřežní nákladní doprava 
   50.20 Námořní a pobřežní nákladní doprava 

  50.3  Vnitrozemská vodní osobní doprava 
   50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava 

  50.4  Vnitrozemská vodní nákladní doprava 
   50.40 Vnitrozemská vodní nákladní doprava 

      
 51   Letecká doprava 
  51.1  Letecká osobní doprava 
   51.10 Letecká osobní doprava 

   51.10.1 Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava 

   51.10.2 Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava 

   51.10.3 Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava 

   51.10.4 Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava 

   51.10.9 Ostatní letecká osobní doprava 

  51.2  Letecká nákladní doprava a kosmická doprava 
   51.21 Letecká nákladní doprava 

   51.22 Kosmická doprava 

      
 52   Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 
  52.1  Skladování 
   52.10 Skladování 

  52.2  Vedlejší činnosti v dopravě 
   52.21 Činnosti související s pozemní dopravou  

   52.22 Činnosti související s vodní dopravou  

   52.23 Činnosti související s leteckou dopravou  
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   52.24 Manipulace s nákladem 

   52.29 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě 

      
 53   Poštovní a kurýrní činnosti 

  53.1  Základní poštovní služby poskytované na základě 
poštovní licence 

   53.10 Základní poštovní služby poskytované na základě  
poštovní licence 

  53.2  Ostatní poštovní a kurýrní činnosti 
   53.20 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti 

      
I    UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ  
 55   Ubytování 

  55.1  Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích 
zařízeních 

   55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

   55.10.1 Hotely 

   55.10.2 Motely, botely 

   55.10.9 Ostatní podobná ubytovací zařízení 

  55.2  Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 
   55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 

  55.3  Kempy a tábořiště  
   55.30 Kempy a tábořiště  

  55.9  Ostatní ubytování 
   55.90 Ostatní ubytování 

   55.90.1 Ubytování v zařízených pronájmech  

   55.90.2 Ubytování ve vysokoškolských kolejích,  
domovech mládeže 

   55.90.9 Ostatní ubytování j. n.  

      
 56   Stravování a pohostinství 

  56.1  Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních 
zařízeních 

   56.10 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních 
zařízeních 
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  56.2  Poskytování cateringových a ostatních stravovacích 
služeb 

   56.21 Poskytování cateringových služeb 

   56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb 

   56.29.1 Stravování v závodních kuchyních 

   56.29.2 Stravování ve školních zařízeních, menzách 

   56.29.9 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n. 

  56.3  Pohostinství 
   56.30 Pohostinství 

     
J    INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 
 58   Vydavatelské činnosti 

  58.1  Vydávání knih, periodických publikací a ostatní 
vydavatelské činnosti 

   58.11 Vydávání knih 

   58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů  

   58.13 Vydávání novin 

   58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací 

   58.19 Ostatní vydavatelské činnosti 

  58.2  Vydávání softwaru 
   58.21 Vydávání počítačových her 

   58.29 Ostatní vydávání softwaru 

      

 59   
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních 
programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební 
vydavatelské činnosti 

  59.1  Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních 
programů  

   59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů 

   59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů 

   59.13 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů 

   59.14 Promítání filmů  

  59.2  Pořizování zvukových nahrávek a hudební  
vydavatelské činnosti 

   59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské 
činnosti 
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 60   Tvorba programů a vysílání 
  60.1  Rozhlasové vysílání 
   60.10 Rozhlasové vysílání 

  60.2  Tvorba televizních programů a televizní vysílání 
   60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání 

      
 61   Telekomunikační činnosti 
  61.1  Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 
   61.10 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 

   61.10.1 Poskytování hlasových služeb přes pevnou  
telekomunikační síť 

   61.10.2 Pronájem pevné telekomunikační sítě 

   61.10.3 Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť 

   61.10.4 Poskytování přístupu k internetu přes pevnou 
telekomunikační síť 

   61.10.9 Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 

  61.2  Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
   61.20 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí 

   61.20.1 Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou 
telekomunikační síť 

   61.20.2 Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě 

   61.20.3 Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť 

   61.20.4 Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou 
telekomunikační síť 

   61.20.9 Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační 
sítí 

  61.3  Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí 
   61.30 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí 

  61.9  Ostatní telekomunikační činnosti 
   61.90 Ostatní telekomunikační činnosti 

      

 62   Činnosti v oblasti informačních technologií 
  62.0  Činnosti v oblasti informačních technologií 
   62.01 Programování 

   62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií 
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   62.03 Správa počítačového vybavení 

   62.09 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií 

      
 63   Informační činnosti 

  63.1  Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; 
činnosti související s webovými portály 

   63.11 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem 

   63.12 Činnosti související s webovými portály 

  63.9  Ostatní informační činnosti  
   63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur 

   63.99 Ostatní informační činnosti j. n. 

      
K    PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 

 64   Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví 
a penzijního financování 

  64.1  Peněžní zprostředkování 
   64.11 Centrální bankovnictví 

   64.19 Ostatní peněžní zprostředkování 

  64.2  Činnosti holdingových společností 
   64.20 Činnosti holdingových společností 

  64.3  Činnosti trustů, fondů a podobných  
finančních subjektů 

   64.30 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů 

  64.9  Ostatní finanční zprostředkování 
   64.91 Finanční leasing 

   64.92 Ostatní poskytování úvěrů 

   64.92.1 Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady 

   64.92.2 Poskytování obchodních úvěrů 

   64.92.3 Činnosti zastaváren 

   64.92.9 Ostatní poskytování úvěrů j. n. 

   64.99 Ostatní finanční zprostředkování j. n. 

   64.99.1 Faktoringové činnosti 

   64.99.2 Obchodování s cennými papíry na vlastní účet 

   64.99.9 Jiné finanční zprostředkování j. n. 

      



Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 

50 

Sekce Oddíl Skupina Třída   

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

  65.1  Pojištění 
   65.11 Životní pojištění 

   65.12 Neživotní pojištění 

  65.2  Zajištění 
   65.20 Zajištění 

  65.3  Penzijní financování 
   65.30 Penzijní financování 

      
 66   Ostatní finanční činnosti 

  66.1  
Pomocné činnosti související s finančním 
zprostředkováním, 
kromě pojišťovnictví a penzijního financování 

   66.11 Řízení a správa finančních trhů 

   66.12 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách 

   66.19 Ostatní pomocné činnosti související s finančním 
zprostředkováním 

  66.2  Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím 
a penzijním financováním 

   66.21 Vyhodnocování rizik a škod 

   66.22 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů 

   66.29 Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím 
a penzijním financováním 

  66.3  Správa fondů 
   66.30 Správa fondů 

      
L    ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 
 68   Činnosti v oblasti nemovitostí 
  68.1  Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 
   68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 

  68.2  Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých 
nemovitostí 

   68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

   68.20.1 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
s bytovými prostory 
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   68.20.2 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
s nebytovými prostory 

   68.20.3 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými 
prostory  

   68.20.4 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
s nebytovými prostory 

  68.3  Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy  
nebo dohody 

   68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 

   68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy 

      
M    PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 
 69   Právní a účetnické činnosti 
  69.1  Právní činnosti 
   69.10 Právní činnosti 

  69.2  Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 
   69.20 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

      
 70   Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 
  70.1  Činnosti vedení podniků 
   70.10 Činnosti vedení podniků 

  70.2  Poradenství v oblasti řízení 
   70.21 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace 

   70.22 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení 

      

 71   Architektonické a inženýrské činnosti; technické 
zkoušky a analýzy 

  71.1  Architektonické a inženýrské činnosti a související 
technické poradenství 

   71.11 Architektonické činnosti 

   71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

   71.12.1 Geologický průzkum 

   71.12.2 Zeměměřické a kartografické činnosti 

   71.12.3 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti 

   71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické 
poradenství j. n. 
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  71.2  Technické zkoušky a analýzy 
   71.20 Technické zkoušky a analýzy 

   71.20.1 Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení 

   71.20.9 Ostatní technické zkoušky a analýzy 

      
 72   Výzkum a vývoj 
  72.1  Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
   72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie 

   72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických 
věd 

   72.19.1 Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd  

   72.19.2 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd 

   72.19.9 Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd 

  72.2  Výzkum a vývoj v oblasti společenských  
a humanitních věd 

   72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

      
 73   Reklama a průzkum trhu 
  73.1  Reklamní činnosti 
   73.11 Činnosti reklamních agentur 

   73.12 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru 

  73.2  Průzkum trhu a veřejného mínění 
   73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění 

      
 74   Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 
  74.1  Specializované návrhářské činnosti  
   74.10 Specializované návrhářské činnosti  

  74.2  Fotografické činnosti 
   74.20 Fotografické činnosti 

  74.3  Překladatelské a tlumočnické činnosti 
   74.30 Překladatelské a tlumočnické činnosti 

  74.9  Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 
   74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 

   74.90.1 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

   74.90.2 Poradenství v oblasti požární ochrany 
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   74.90.9 Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 

      
 75   Veterinární činnosti 
  75.0  Veterinární činnosti 
   75.00 Veterinární činnosti 

      
N    ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 
 77   Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 

  77.1  Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě 
motocyklů 

   77.11 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových 
vozidel, kromě motocyklů 

   77.12 Pronájem a leasing nákladních automobilů 

  77.2  Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu 
a převážně pro domácnost 

   77.21 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb 

   77.22 Pronájem videokazet a disků 

   77.29 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu 
a převážně pro domácnost 

  77.3  Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků 
   77.31 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení 

   77.32 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení  

   77.33 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, 
včetně počítačů 

   77.34 Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků 

   77.35 Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků 

   77.39 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

  77.4  Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, 
kromě děl chráněných autorským právem 

   77.40 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě 
děl chráněných autorským právem 

      
 78   Činnosti související se zaměstnáním 
  78.1  Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání 
   78.10 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání 

  78.2  Činnosti agentur zprostředkujících práci  
na přechodnou dobu 
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   78.20 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou 
dobu 

  78.3  Ostatní poskytování lidských zdrojů  
   78.30 Ostatní poskytování lidských zdrojů 

      

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

  79.1  Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří 
   79.11 Činnosti cestovních agentur  

   79.12 Činnosti cestovních kanceláří 

  79.9  Ostatní rezervační a související činnosti 
   79.90 Ostatní rezervační a související činnosti 

   79.90.1 Průvodcovské činnosti 

   79.90.9 Ostatní rezervační a související činnosti j. n. 

      
 80   Bezpečnostní a pátrací činnosti 
  80.1  Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 
   80.10 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 

  80.2  Činnosti související s provozem bezpečnostních 
systémů 

   80.20 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů 

  80.3  Pátrací činnosti 
   80.30 Pátrací činnosti  
     
 81   Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny  
  81.1  Kombinované pomocné činnosti  
   81.10 Kombinované pomocné činnosti  

  81.2  Úklidové činnosti 
   81.21 Všeobecný úklid budov 

   81.22 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových 
zařízení 

   81.29 Ostatní úklidové činnosti 

  81.3  Činnosti související s úpravou krajiny  
   81.30 Činnosti související s úpravou krajiny 
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 82   Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti 
pro podnikání 

  82.1  Administrativní a kancelářské činnosti 
   82.11 Univerzální administrativní činnosti  

   82.19 Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované 
kancelářské podpůrné činnosti  

  82.2  
Činnosti zprostředkovatelských středisek 
po telefonu 

   82.20 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu 

  82.3  Pořádání konferencí a hospodářských výstav 
   82.30 Pořádání konferencí a hospodářských výstav 

  82.9  Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. 
   82.91 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka 

   82.92 Balicí činnosti 

   82.99 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. 

      

O    VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ 

 84   Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
  84.1  Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
   84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy 

   84.12 
Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní 
péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě 
sociálního zabezpečení 

   84.13 Regulace a podpora podnikatelského prostředí 

  84.2  Činnosti pro společnost jako celek 
   84.21 Činnosti v oblasti zahraničních věcí 

   84.21.1 
Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových 
situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních 
organizací 

   84.21.2 Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy

   84.21.9 Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí 

   84.22 Činnosti v oblasti obrany 

   84.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví 

   84.24 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti  

   84.25 Činnosti v oblasti protipožární ochrany 
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  84.3  Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 
   84.30 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 

      
P    VZDĚLÁVÁNÍ 
 85   Vzdělávání 
  85.1  Předškolní vzdělávání 
   85.10 Předškolní vzdělávání 

  85.2  Primární vzdělávání 
   85.20 Primární vzdělávání 

  85.3  Sekundární vzdělávání 
   85.31 Sekundární všeobecné vzdělávání 

   85.31.1 Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol 

   85.31.2 Střední všeobecné vzdělávání 

   85.32 Sekundární odborné vzdělávání 

   85.32.1 Střední odborné vzdělávání na učilištích 

   85.32.2 Střední odborné vzdělávání na středních  
odborných školách 

  85.4  Postsekundární vzdělávání 
   85.41 Postsekundární nikoli terciární vzdělávání 

   85.42 Terciární vzdělávání 

  85.5  Ostatní vzdělávání 
   85.51 Sportovní a rekreační vzdělávání 

   85.52 Umělecké vzdělávání 

   85.53 Činnosti autoškol a jiných škol řízení 

   85.53.1 Činnosti autoškol 

   85.53.2 Činnosti leteckých škol 

   85.53.9 Činnosti ostatních škol řízení 

   85.59 Ostatní vzdělávání j. n. 

   85.59.1 Vzdělávání v jazykových školách 

   85.59.2 Environmentální vzdělávání 

   85.59.3 Inovační vzdělávání 

   85.59.9 Jiné vzdělávání j. n. 

  85.6  Podpůrné činnosti ve vzdělávání 
   85.60 Podpůrné činnosti ve vzdělávání 
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Q    ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
 86   Zdravotní péče 
  86.1  Ústavní zdravotní péče 
   86.10 Ústavní zdravotní péče 

  86.2  Ambulantní a zubní zdravotní péče 
   86.21 Všeobecná ambulantní zdravotní péče 

   86.22 Specializovaná ambulantní zdravotní péče 

   86.23 Zubní péče 

  86.9  Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 
   86.90 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 

   86.90.1 Činnosti související s ochranou veřejného zdraví 

   86.90.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. 

      

 87   Pobytové služby sociální péče 

  87.1  Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní 
péče 

   87.10 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

  87.2  
Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním a osoby závislé na 
návykových látkách 

   87.20 
Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním a osoby závislé na návykových 
látkách 

   87.20.1 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním 

   87.20.2 Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových 
látkách 

  87.3  Sociální péče v domovech pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 

   87.30 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

   87.30.1 Sociální péče v domovech pro seniory 

   87.30.2 Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením 

  87.9  Ostatní pobytové služby sociální péče 
   87.90 Ostatní pobytové služby sociální péče 
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 88   Ambulantní nebo terénní sociální služby 

  88.1  Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 

   88.10 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

   88.10.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory 

   88.10.2 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se 
zdravotním postižením 

  88.9  Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby 
   88.91 Sociální služby poskytované dětem 

   88.99 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. 

   88.99.1 Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof 

   88.99.2 Sociální prevence 

   88.99.3 Sociální rehabilitace 

   88.99.9 Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. 

      

R    KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 
 90   Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 
  90.0  Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 
   90.01 Scénická umění 

   90.02 Podpůrné činnosti pro scénická umění 

   90.03 Umělecká tvorba 

   90.04 Provozování kulturních zařízení 

      

 91   Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních 
zařízení 

  91.0  Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních 
zařízení 

   91.01 Činnosti knihoven a archivů 

   91.02 Činnosti muzeí 

   91.03 Provozování kulturních památek, historických staveb 
a obdobných turistických zajímavostí 

   91.04 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních 
rezervací a národních parků 

   91.04.1 Činnosti botanických a zoologických zahrad 
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   91.04.2 Činnosti přírodních rezervací a národních parků 

      
 92   Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 
  92.0  Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 
   92.00 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 

      
 93   Sportovní, zábavní a rekreační činnosti  
  93.1  Sportovní činnosti 
   93.11 Provozování sportovních zařízení 

   93.12 Činnosti sportovních klubů 

   93.13 Činnosti fitcenter 

   93.19 Ostatní sportovní činnosti 

  93.2  Ostatní zábavní a rekreační činnosti 
   93.21 Činnosti lunaparků a zábavních parků 

   93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. 

     
S    OSTATNÍ ČINNOSTI 

 94   Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem 
prosazování společných zájmů 

  94.1  Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských 
a profesních organizací 

   94.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací 

   94.12 Činnosti profesních organizací 

  94.2  Činnosti odborových svazů 
   94.20 Činnosti odborových svazů 

  94.9  Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby 
za účelem prosazování společných zájmů 

   94.91 Činnosti náboženských organizací 

   94.92 Činnosti politických stran a organizací 

   94.99 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby  
za účelem prosazování společných zájmů j. n. 

   94.99.1 Činnosti organizací dětí a mládeže  

   94.99.2 Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti 

   94.99.3 Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové 
činnosti 

   94.99.4 Činnosti spotřebitelských organizací 
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   94.99.5 Činnosti environmentálních a ekologických hnutí 

   94.99.6 Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení 
etnických, menšinových a jiných speciálních skupin 

   94.99.7 Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí 

   94.99.9 Činnosti ostatních organizací j. n. 

      

 95   Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu 
a převážně pro domácnost 

  95.1  Opravy počítačů a komunikačních zařízení 
   95.11 Opravy počítačů a periferních zařízení 

   95.12 Opravy komunikačních zařízení 

  95.2  Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost 

   95.21 Opravy spotřební elektroniky  

   95.22 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům 
a zahradu 

   95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků 

   95.24 Opravy nábytku a bytového zařízení 

   95.25 Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků 

   95.29 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost 

      
 96   Poskytování ostatních osobních služeb 
  96.0  Poskytování ostatních osobních služeb 
   96.01 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků 

   96.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti  
   96.03 Pohřební a související činnosti  

   96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 

   96.09 Poskytování ostatních osobních služeb j. n. 

      

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

 97   Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího 
personálu  
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  97.0  Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího 
personálu  

   97.00 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího 
personálu  

      

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

  98.1  Činnosti domácností produkujících blíže neurčené 
výrobky pro vlastní potřebu 

   98.10 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky 
pro vlastní potřebu 

  98.2  Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené 
služby pro vlastní potřebu 

   98.20 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby 
pro vlastní potřebu 

      

U    ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ 
A ORGÁNŮ 

 99   Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 
  99.0  Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 
   99.00 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 
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5.8 Číselník kódů zdroje expozice 

Kód Definice 
A02 Lepidla, tmely 
A03    Hnací plyny pro aerosoly 
A11    Komplexotvorná činidla 
A18    Výbušniny 
A19    Hnojiva 
A28    Aditiva do paliv 
A36    Prostředky k odorizaci 
A37    Oxidační činidla 
A38    Zemědělské pesticidy 
A40    Činidla k úpravě pH 
A43    Regulátory technologických procesů 
A44    Redukční činidla 
A46    Polovodiče 
A54    Činidla ke svařování a pájení 
B01    Absorbenty a adsorbenty 
B04    Antikondenzační prostředky 
B05    Prostředky proti zamrzání 
B06    Prostředky proti obtahování a adhezi v polygrafii 
B07    Antistatické prostředky 
B08    Bělicí prostředky 
B10    Barvicí prostředky 
B12    Elektrovodivá činidla 
B14    Antikorozní prostředky 
B15    Kosmetické prostředky 
B16    Činidla k zachycování prachu 
B17    Pokovovací činidla 
B20    Plniva 
B21    Fixativa  
B23    Flotační činidla 
B25    Pěnidla 
B27    Paliva 
B29    Teplonosná media 
B30    Hydraulické kapaliny a jejich aditiva 
B31    Impregnační materiály 
B32   Izolační materiály 
B33    Meziprodukty 
B34    Laboratorní chemikálie 
B35    Mazadla a jejich aditiva 
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Kód Definice 
B41    Léčiva 
B42    Fotochemikálie 
B45    Činidla pro reprografii 
B47    Změkčovadla 
B48    Rozpouštědla 
B49    Stabilizátory 
B50   Povrchově aktivní činidla (tenzory) 
B51   Koželužská činidla 
B52    Činidla k úpravě viskozity 
B53    Vulkanizační činidla 
C09    Čisticí/mycí prostředky 
C13    Stavební materiály 
C22    Retardandy a hasicí prostředky 
C24    Tavidla pro odlévání a slévání 
C26    Potravinářská ochucovadla a aditiva 
C39    Nezemědělské pesticidy a konzervační látky 
D56    Řezné kapaliny 
D57    Činidla k roztírání 
D58    Brusiva 
D59    Barvy, laky a politury  
D60    Radioaktivní látky a ionizující záření 
D61    Prostředky k úpravě povrchů 
D62    Komponenty pro elektroniku 
E55    Užitková zvířata 
E56    Volně žijící zvířata 
E57    Výrobky živočišného původu 
E58    Odpady živočišného původu 
E59    Odpadní vody 
E60    Špičaté nebo ostré zdravotnické materiály 
E61    Křehké zdravotnické materiály 
E62    Ostatní lékařské materiály a nástroje 
E63    Výrobky pro bakteriologické či biologické laboratoře 
E64    Krev a ostatní lidské tekutiny 
E65    Ostatní lidské tkáně 
E66    Nemocný člověk 
X99   Jiné zdroje expozice 
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