Abrasiivtoodete tootmine Výroba brusiv
Aeroobika- ja jõusaalide tegevus Činnosti
fitcenter
Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine Výroba pecí a hořáků pro topeniště
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Maloobchod
s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
Ajalehtede kirjastamine Vydávání novin
Ajalehtede trükkimine Tisk novin
Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus Provozování kulturních památek, historických staveb
a obdobných turistických zajímavostí
Ajamiga käsi-tööriistade tootmine Výroba
ručních mechanizovaných nástrojů
Ajanäitajate tootmine Výroba časoměrných
přístrojů
Ajutise tööjõu rent Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
Akadeemiline kõrgharidus Terciární vzdělávání
Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee
ja muu villitud vee tootmine Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních
a ostatních vod do lahví
Alumiiniumitootmine Výroba a hutní zpracování hliníku
Alusrõivaste tootmine Výroba osobního
prádla
Ametiühingute tegevus Činnosti odborových svazů
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
Činnosti související se zpracováním dat
a hostingem
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus Činnosti
související se zpracováním dat
a hostingem; činnosti související
s webovými portály
Apteekide tegevus Maloobchod
s farmaceutickými přípravky
Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine Architektonické a inženýrské činnosti
a související technické poradenství
Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine
ja analüüs Architektonické a inženýrské
činnosti; technické zkoušky a analýzy
Arhitektitegevused Architektonické činnosti

Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
Ostatní poradenství v oblasti podnikání
a řízení
Arstiabi ja hambaravi Ambulantní a zubní
zdravotní péče
Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
Účetnické a auditorské činnosti; daňové
poradenství
Arvutialased konsultatsioonid Poradenství
v oblasti informačních technologií
Arvutimängude kirjastamine Vydávání počítačových her
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Správa počítačového vybavení
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
Opravy počítačů a periferních zařízení
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
Výroba počítačů a periferních zařízení
Arvutite ja sideseadmete parandus Opravy
počítačů a komunikačních zařízení
Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete
parandus Opravy počítačů a výrobků pro
osobní potřebu a převážně pro domácnost
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara
hulgimüük Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara
jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete
tootmine Výroba počítačů, elektronických
a optických přístrojů a zařízení
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Výroba a rozvod tepla
a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Aurukatelde tootmine, v.a keskküttekuumaveekatlad Výroba parních kotlů,
kromě kotlů pro ústřední topení
Avalik haldus ning majandus- ja sotsiaalpoliitika juhtimine Veřejná správa
a hospodářská a sociální politika
Avalik korrakaitse ja julgeolekuteenistused Činnosti v oblasti veřejného pořádku
a bezpečnosti
Betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine
Výroba betonových, cementových
a sádrových výrobků
Betoonist ehitustoodete tootmine Výroba
betonových výrobků pro stavební účely
Botaanika- ja loomaaedade ning looduskaitsealade tegevus Činnosti botanických
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a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
Büroohaldus Univerzální administrativní
činnosti
Büroohaldus ja selle abitegevused Administrativní a kancelářské činnosti
Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse
abitegevused Administrativní, kancelářské
a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi,
kriidi ja kiltkivi kaevandamine Dobývání
kamene pro výtvarné nebo stavební účely,
vápence, sádrovce, křídy a břidlice
Disainerite tegevus Specializované návrhářské činnosti
Edasikindlustus Zajištění
Eelharidus Předškolní vzdělávání
Eeterlike õlide tootmine Výroba vonných
silic
Ehitiste viimistlus ja lõpetamine Kompletační a dokončovací práce
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja
kasutusrent Pronájem a leasing stavebních
strojů a zařízení
Ehitusplatside ettevalmistus Příprava staveniště
Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Ehituspuusepatoodete paigaldus Truhlářské práce
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus Výstavba bytových a nebytových budov
Elektri- ja sidevõrkude ehitus Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu
a telekomunikace
Elektrienergia jaotus Rozvod elektřiny
Elektrienergia müük Obchod s elektřinou
Elektrienergia tootmine Výroba elektřiny
Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
a klimatizovaného vzduchu
Elektrienergia ülekanne Přenos elektřiny
Elektriinstallatsioon Elektrické instalace
Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus
jm ehituspaigaldustööd Elektroinstalační,
instalatérské a ostatní stavebně instalační
práce
Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri
tootmine Výroba elektrických rozvodných
a kontrolních zařízení
Elektriliste kodumasinate hulgimüük Velkoobchod s elektrospotřebiči
a elektronikou

Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes Maloobchod
s elektrospotřebiči a elektronikou
Elektriliste kodumasinate tootmine Výroba
elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode
tootmine Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Elektrimootorite, -generaatorite, trafode
ja elektrijaotusseadmete ning juhtaparatuuri tootmine Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů
a elektrických rozvodných a kontrolních
zařízení
Elektriseadmete remont Opravy elektrických zařízení
Elektriseadmete tootmine Výroba elektrických zařízení
Elektronkomponentide ja trükkplaatide
tootmine Výroba elektronických součástek
a desek
Elektronkomponentide tootmine Výroba
elektronických součástek
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Velkoobchod s elektronickým
a telekomunikačním zařízením a jeho díly
Elukindlustus Životní pojištění
Elusloomade hulgimüük Velkoobchod
s živými zvířaty
Enda kinnisvara ost ja müük Nákup
a následný prodej vlastních nemovitostí
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Eriarstiabi Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Eriehitustööd Specializované stavební činnosti
Esimese taseme haridus Primární vzdělávání
Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus Činnosti podnikatelských
a zaměstnavatelských organizací
Ettevõtjate, tööandjate ja kutseorganisatsioonide tegevus Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních
organizací
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