Action sociale sans hébergement Ambulantní nebo terénní sociální služby
Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants Sociální služby poskytované
dětem
Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées Ambulantní nebo terénní sociální
služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Activité des médecins et des dentistes Ambulantní a zubní zdravotní péče
Activité des médecins généralistes Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Activité des médecins spécialistes Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Activités administratives Administrativní
a kancelářské činnosti
Activités administratives et autres activités
de soutien aux entreprises Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro
podnikání
Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Activités auxiliaires de services financiers
et d'assurance Ostatní finanční činnosti
Activités cinématographiques, vidéo et de
télévision Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments Kombinované pomocné činnosti
Activités comptables Účetnické a auditorské
činnosti; daňové poradenství
Activités créatives, artistiques et de
spectacle Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Activités d’ordre public et de sécurité Činnosti v oblasti veřejného pořádku
a bezpečnosti
Activités d'architecture Architektonické
činnosti
Activités d'architecture et d'ingénierie Architektonické a inženýrské činnosti
a související technické poradenství
Activités d'architecture et d'ingénierie;
activités de contrôle et analyses techniques Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Activités de banque centrale Centrální bankovnictví
Activités de centres d'appels Činnosti zprostředkovatelských středisek

Activités de clubs de sports Činnosti sportovních klubů
Activités de conditionnement Balicí činnosti
Activités de contrôle et analyses techniques
Technické zkoušky a analýzy
Activités de location et location-bail Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Activités de nettoyage Úklidové činnosti
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
Activités de poste et de courrier Poštovní
a kurýrní činnosti
Activités de prépresse Příprava tisku
a digitálních dat
Activités de sécurité privée Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Activités de soutien à la production animale Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes Podpůrné
činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Activités de soutien à l'enseignement Podpůrné činnosti ve vzdělávání
Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures Podpůrné činnosti při těžbě ropy
a zemního plynu
Activités de soutien au spectacle vivant
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Activités de soutien aux autres industries
extractives Podpůrné činnosti při ostatní
těžbě a dobývání
Activités de soutien aux cultures Podpůrné
činnosti pro rostlinnou výrobu
Activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Activités d'enquête Pátrací činnosti
Activités des agences de placement de main-d'œuvre Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
Activités des agences de presse Činnosti
zpravodajských tiskových kanceláří
a agentur
Activités des agences de publicité Činnosti
reklamních agentur
Activités des agences de recouvrement de
factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle Inkasní činnosti,
ověřování solventnosti zákazníka
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Activités des syndicats de salariés Činnosti
odborových svazů
Activités des voyagistes Činnosti cestovních
kanceláří
Activités d'ingénierie Inženýrské činnosti
a související technické poradenství
Activités extractives n.c.a. Těžba a dobývání
j. n.
Activités hospitalières Ústavní zdravotní péče
Activités immobilières pour compte de
tiers Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Activités indifférenciées des ménages en
tant que producteurs de biens et services
pour usage propre Činnosti domácností
produkujících blíže neurčené výrobky
a služby pro vlastní potřebu
Activités indifférenciées des ménages en
tant que producteurs de biens pour
usage propre Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby
pro vlastní potřebu
Activités indifférenciées des ménages en
tant que producteurs de services pour
usage propre Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní
potřebu
Activités juridiques Právní činnosti
Activités juridiques et comptables Právní
a účetnické činnosti
Activités liées à l'emploi Činnosti související
se zaměstnáním
Activités liées au sport Sportovní činnosti
Activités liées aux systèmes de sécurité
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Activités manufacturières n.c.a. Zpracovatelský průmysl j. n.
Activités photographiques Fotografické
činnosti
Activités pour la santé humaine Zdravotní
péče
Activités récréatives et de loisirs Ostatní zábavní a rekreační činnosti
Activités spécialisées de design Specializované návrhářské činnosti
Activités sportives, récréatives et de loisirs
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
Activités vétérinaires Veterinární činnosti
Administration de biens immobiliers Správa nemovitostí na základě smlouvy
Administration de marchés financiers Řízení a správa finančních trhů

Activités des agences de travail temporaire
Činnosti agentur zprostředkujících práci na
přechodnou dobu
Activités des agences de voyage Činnosti
cestovních agentur
Activités des agences de voyage et voyagistes Činnosti cestovních agentur
a cestovních kanceláří
Activités des agences de voyage, voyagistes,
services de réservation et activités connexes Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
Activités des agents et courtiers d'assurances Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
Activités des autres organisations associatives Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
Activités des centres de culture physique
Činnosti fitcenter
Activités des marchands de biens immobiliers Nákup a následný prodej vlastních
nemovitostí
Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
Activités des organisations associatives
Činnosti organizací sdružujících osoby za
účelem prosazování společných zájmů
organizací a orgánů
Activités des organisations patronales et
consulaires Činnosti podnikatelských
a zaměstnavatelských organizací
Activités des organisations politiques Činnosti politických stran a organizací
Activités des organisations professionnelles
Činnosti profesních organizací
Activités des organisations religieuses Činnosti náboženských organizací
Activités des parcs d'attractions et parcs à
thèmes Činnosti lunaparků a zábavních
parků
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví
a penzijního financování
Activités des sièges sociaux Činnosti vedení
podniků
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion Činnosti vedení podniků; poradenství
v oblasti řízení
Activités des sociétés holding Činnosti holdingových společností
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