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Dotazník vyplnil:
Jméno:
Telefon:
E-mail:
-----------------------------------------------------------------Razítko:

Podpis:

Datum:

Vyplněný dotazník laskavě doručte do 10 dnů po obdržení na adresu Českého statistického úřadu
uvedenou v záhlaví dotazníku, nebo odpovězte na e-mailovou adresu.
Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na daný rok. Podle zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout
všechny požadované údaje. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

I. Údaje zapsané v registru ekonomických subjektů
Na základě ustanovení zákona o státní statistické službě byl Váš podnik zapsán do registru ekonomických
subjektů.

Podle informací poskytnutých ze živnostenského rejstříku nebylo možné zakódovat činnost Vašeho podniku
podle Klasifikace ekonomických činností. Zakroužkujte, prosím, na druhé straně dotazníku kódy činností,
které nejvíce vystihují charakter Vašeho podnikání.

Kód
PODNIKÁNÍ V OBLASTI
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví
01
a myslivost
02
Poskytování služeb pro lesnictví
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
08
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
11
Výroba nápojů, pěstitelské pálení
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních
14
doplňků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových,
16
proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru, lepenky a zboží z těchto
17
materiálů
19
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek, vláken a přípravků, hnojiv
20
a kosmetických prostředků
22
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických
a sádrových výrobků, výroba a zpracování skla, výroba
brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Výroba a hutní zpracování železa, drahých
24
a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
umělecko-řemeslné zpracování kovů, povrchové úpravy
25
a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických
a fotografických přístrojů a zařízení, výroba a opravy
26
zdrojů ionizujícího záření
27
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
28
Výroba strojů a zařízení
29
Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií
Stavba a výroba plavidel, výroba drážních vozidel
na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové, výroba
30
jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových
dopravních prostředků
31
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček
a dětských kočárků, výroba kancelářských potřeb
(kromě výrobků z papíru), výroba bižuterie, broušení
32
technického a šperkového kamene, deštníků,
upomínkových předmětů, výroba zdravotnických
prostředků a dalších výrobků zpracovatelského
průmyslu
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba,
opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů
letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých
33
pozemních zařízení, výroba elektronických součástek,
elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících
na malém napětí
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ
S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACE
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod
36
vody
38
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
STAVEBNICTVÍ
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované
43
stavební činnosti, sklenářské práce, rámování
a paspartování
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD;
OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
45
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
23

Kód
PODNIKÁNÍ V OBLASTI
46
Zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod
47
Maloobchod, zastavárenská činnost
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční
49
motorové dopravy)
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem
a technické činnosti v dopravě, zasilatelství
52
a zastupování v celním řízení
Provozování poštovních a zahraničních poštovních
53
služeb
UBYTOVÁNÍ
55
Ubytovací služby
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské
58
a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej a pronájem
zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba
59
nenahraných nosičů údajů a záznamů
Poskytování software, poradenství v oblasti
62
informačních technologií, zpracování dat
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
63
hostingové a související činnosti a webové portály
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
68
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
Projektování pozemkových úprav, příprava
a
vypracování technických návrhů, grafické a kresličské
71
práce, projektování elektrických zařízení, testování,
měření, analýzy a kontroly
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72
nebo společenských věd
73
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost
a modeling, fotografické služby, překladatelská
74
a tlumočnická činnost, poradenská a konzultační
činnost, zpracování odborných studií a posudků
ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
77
Pronájem a půjčování věcí movitých
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost
79
v oblasti cestovního ruchu
81
Poskytování technických služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby
82
organizačně hospodářské povahy
VZDĚLÁVÁNÍ
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
85
školení, včetně lektorské činnosti
KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích
a
zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
90
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních
a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
93
a organizování sportovní činnosti
OSTATNÍ ČINNOSTI
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů
kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických
95
přístrojů a měřidel, výroba a opravy obuvi, brašnáského
a sedlářského zboží
Poskytování ostatních osobních služeb (praní
pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů,
96
bytového textilu), poskytování služeb osobního
charakteru a pro osobní hygienu

Zde, prosím, popište vlastními slovy hlavní činnost Vašeho podniku:

