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Koho a v jakém termínu se týká EET (členění podle CZ-NACE)
Od 1. 12. 2016
SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
Skupina CZ-NACE 55, 56

55. Ubytování
55.1. Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
 Hotely
 Motely, botely
 Ostatní podobná ubytovací zařízení
55.2 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
 Kempy a tábořiště
 Ostatní ubytování
 Ubytování v zařízených pronájmech
 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
 Ostatní ubytování j. n.

56. Stravování a pohostinství
56.1 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56.2. Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
 Poskytování cateringových služeb
 Poskytování ostatních stravovacích služeb
 Stravování v závodních kuchyních
 Stravování ve školních zařízeních, menzách
 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
56.3 Pohostinství
 Pohostinství
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Od 1. 3. 2017
Skupina CZ-NACE 45, 46, 47
SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
46.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými
produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a
průmyslovými chemikáliemi
 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením,
loděmi a letadly
 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím
a potřebami převážně pro domácnost
 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví
a koženými výrobky
 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem
a tabákovými výrobky
 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení
s ostatními výrobky
 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky
 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
j. n.
 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
 Velkoobchod s živými zvířaty
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 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
46.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
 Velkoobchod s ovocem a zeleninou
 Velkoobchod s masem a masnými výrobky
 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
 Velkoobchod s nápoji
 Velkoobchod s tabákovými výrobky
 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
 Velkoobchod s textilem
 Velkoobchod s oděvy a obuví
 Velkoobchod s oděvy
 Velkoobchod s obuví
 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
 Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky
 Velkoobchod s kosmetickými výrobky
 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
46.5 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
46.6 Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
 Velkoobchod s obráběcími stroji
 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
 Velkoobchod s kancelářským nábytkem
 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod
 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
 Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky
 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky
 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky
 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
 Velkoobchod s chemickými výrobky
 Velkoobchod s ostatními meziprodukty
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Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.
Velkoobchod s odpadem a šrotem

46.9 Nespecializovaný velkoobchod
 Nespecializovaný velkoobchod

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
47.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
 Maloobchod s ovocem a zeleninou
 Maloobchod s masem a masnými výrobky
 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
 Maloobchod s nápoji
 Maloobchod s tabákovými výrobky
 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47.4 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
 Maloobchod s telekomunikačním zařízením
 Maloobchod s audio- a videozařízením
47.5 Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
 Maloobchod s textilem
 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
 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
 Maloobchod s knihami
 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
 Maloobchod s audio- a videozáznamy
 Maloobchod se sportovním vybavením
 Maloobchod s hrami a hračkami
47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
 Maloobchod s oděvy
 Maloobchod s obuví a koženými výrobky
 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
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Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
Maloobchod s pevnými palivy
Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

47.8 Maloobchod ve stáncích a na trzích
 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
47.9 Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
 Maloobchod prostřednictvím internetu
 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)
 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

Od 1. 3. 2018
Ostatní činnosti, které nejsou uvedené v předchozích dvou fázích, s výjimkou činností spadajících do
čtvrté fáze.

Od 1. 6. 2018
Skupina CZ-NACE 13 -17, 20.4, 22, 23, 31 – 33, 43, 95, 96
13 Výroba textilií
 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
 Tkaní textilií
 Konečná úprava textilií
 Výroba ostatních textilií
14 Výroba oděvů
 Výroba kožešinových výrobků
 Výroba pletených a háčkovaných oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských,
sedlářských a podobných výrobků
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Výroba obuvi

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě
nábytku
 Výroba pilařská a impregnace dřeva
 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
 Výroba buničiny, papíru a lepenky
 Výroba výrobků z papíru a lepenky
20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
 Výroba parfémů a toaletních přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
 Výroba skla a skleněných výrobků
 Výroba žáruvzdorných výrobků
 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
 Výroba cementu, vápna a sádry
 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
 Výroba konstrukčních kovových výrobků
 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
 Výroba parních kotlů
 Výroba zbraní a střeliva
 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
 Výroba ostatních kovodělných výrobků
31 Výroba nábytku
 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
 Výroba kuchyňského nábytku
 Výroba matrací
 Výroba ostatního nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
 Výroba hudebních nástrojů
 Výroba sportovních potřeb
 Výroba her a hraček
 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
 Zpracovatelský průmysl j. n.
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33 Opravy a instalace strojů a zařízení
 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
 Instalace průmyslových strojů a zařízení
43 Specializované stavební činnosti
 Demolice a příprava staveniště
 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
 Kompletační a dokončovací práce
 Ostatní specializované stavební činnosti – pokrývačské práce aj.
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96 Poskytování ostatních osobních služeb
 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
 Pohřební a související činnosti
 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Máme pro vás řešení
Pro malé a střední podnikatele máme výhodné řešení pro EET. Jeho pořízení vás nezruinuje a ke všemu
je toto řešení schopno si na sebe vydělat a pořizovací náklady zaplatit.
Více informací najdete na http://www.intuitivnimarketing.cz/eet
Kontaktujte nás co nejdříve, čas utíká a v časové tísni se pak obtížně vybírají nejlepší řešení.

