Acquicoltura Akvakultura
Acquicoltura in acque dolci Sladkovodní
akvakultura
Acquicoltura marina Mořská akvakultura
Affari esteri Činnosti v oblasti zahraničních
věcí
Affitto-e gestione di beni immobili propri
o in locazione Pronájem a správa vlastních
nebo pronajatých nemovitostí
Agenzie di mediazione immobiliare Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Agenzie pubblicitarie Činnosti reklamních
agentur
Alberghi-e alloggi simili Ubytování
v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Allevamento di altri animali Chov ostatních
zvířat
Allevamento di altri bovini-e di bufalini
Chov jiného skotu
Allevamento di animali Živočišná výroba
Allevamento di bovini da latte Chov mléčného skotu
Allevamento di cammelli-e camelidi Chov
velbloudů a velbloudovitých
Allevamento di cavalli-e altri equini Chov
koní a jiných koňovitých
Allevamento di ovini-e caprini Chov ovcí
a koz
Allevamento di pollame Chov drůbeže
Allevamento di suini Chov prasat
Alloggi per vacanze-e altre strutture per
brevi soggiorni Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Altra lavorazione-e conservazione di frutta-e ortaggi Ostatní zpracování
a konzervování ovoce a zeleniny
Altra stampa Tisk ostatní, kromě novin
Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari
(escluse le assicurazioni-e i fondi pensione) Ostatní pomocné činnosti související
s finančním zprostředkováním
Altre attività ausiliarie delle assicurazioni-e
dei fondi pensione Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím
a penzijním financováním
Altre attività creditizie Ostatní poskytování
úvěrů
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione-e dell'informatica
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Altre attività dei servizi d'informazione
Ostatní informační činnosti

Altre attività dei servizi d'informazione
Ostatní informační činnosti
Altre attività di assistenza residenziale
Ostatní pobytové služby sociální péče
Altre attività di assistenza sociale non residenziale Ostatní ambulantní nebo terénní
sociální služby
Altre attività di assistenza sociale non residenziale Ostatní ambulantní nebo terénní
sociální služby
Altre attività di consulenza amministrativogestionale Ostatní poradenství v oblasti
podnikání a řízení
Altre attività di fornitura di risorse umane
Ostatní poskytování lidských zdrojů
Altre attività di intrattenimento-e di divertimento Ostatní zábavní a rekreační činnosti
Altre attività di pulizia Ostatní úklidové činnosti
Altre attività di pulizia industriale-e di edifici Specializované čištění a úklid budov
a průmyslových zařízení
Altre attività di servizi personali Poskytování ostatních osobních služeb
Altre attività di supporto connesse ai
trasporti Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Altre attività di telecomunicazione Ostatní
telekomunikační činnosti
Altre attività editoriali Ostatní vydavatelské
činnosti
Altre attività estrattive Ostatní těžba
a dobývání
Altre attività estrattive Ostatní těžba
a dobývání
Altre attività postali-e di corriere Ostatní
poštovní a kurýrní činnosti
Altre attività professionali, scientifiche-e
tecniche Ostatní profesní, vědecké
a technické činnosti
Altre attività professionali, scientifiche-e
tecniche Ostatní profesní, vědecké
a technické činnosti
Altre attività sportive Ostatní sportovní činnosti
Altre industrie manifatturiere Ostatní zpracovatelský průmysl
Altre industrie tessili Výroba ostatních textilií
Altre intermediazioni monetarie Ostatní peněžní zprostředkování
Altre prestazioni di servizi finanziari (ad
esclusione di assicurazioni-e fondi pensione) Ostatní finanční zprostředkování
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Assistenza sociale non residenziale Ambulantní nebo terénní sociální služby
Assistenza sociale non residenziale per anziani-e disabili Ambulantní nebo terénní
sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Attività amministrative-e di supporto per le
funzioni d'ufficio Administrativní
a kancelářské činnosti
Attività amministrative-e di supporto per le
funzioni d'ufficio-e altri servizi di supporto alle imprese Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Attività ausiliarie dei servizi finanziari-e
delle attività assicurative Ostatní finanční
činnosti
Attività ausiliarie dei servizi finanziari,
escluse le assicurazioni-e i fondi pensione
Pomocné činnosti související s finančním
zprostředkováním, kromě pojišťovnictví
a penzijního financování
Attività ausiliarie delle assicurazioni-e dei
fondi pensione Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Attività creative, artistiche-e d'intrattenimento Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Attività degli istituti per il benessere fisico
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici-e dei parchi naturali Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních
rezervací a národních parků
Attività degli studi di architettura Architektonické činnosti
Attività degli studi di architettura-e d'ingegneria; collaudi-e analisi tecniche Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Attività degli studi di architettura, ingegneria-e altri studi tecnici Architektonické
a inženýrské činnosti a související technické
poradenství
Attività degli studi d'ingegneria-e altri studi
tecnici Inženýrské činnosti a související
technické poradenství
Attività degli studi legali Právní činnosti
Attività dei call center Činnosti zprostředkovatelských středisek
Attività dei musei Činnosti muzeí
Attività dei parchi di divertimento-e dei
parchi tematici Činnosti lunaparků
a zábavních parků

Altre prestazioni di servizi finanziari (ad
esclusione di assicurazioni-e fondi pensione) Ostatní finanční zprostředkování
Altre ricerche-e sviluppi sperimentali nel
campo delle scienze naturali-e dell'ingegneria Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Altri alloggi Ostatní ubytování
Altri lavori di completamento-e di finitura
degli edifici Ostatní kompletační
a dokončovací práce
Altri lavori di costruzione-e installazione
Ostatní stavební instalace
Altri lavori specializzati di costruzione
Ostatní specializované stavební činnosti
Altri servizi di assistenza sanitaria Ostatní
činnosti související se zdravotní péčí
Altri servizi di istruzione Ostatní vzdělávání
Altri servizi di prenotazione-e attività connesse Ostatní rezervační a související činnosti
Altri servizi di ristorazione Poskytování
ostatních stravovacích služeb
Altri servizi di supporto alle imprese Ostatní
podpůrné činnosti pro podnikání
Altri tipi di commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle bancarelle-e dei mercati Ostatní maloobchod mimo prodejny,
stánky a trhy
Altri trasporti terrestri di passeggeri Ostatní
pozemní osobní doprava
Altri trasporti terrestri di passeggeri Ostatní
pozemní osobní doprava
Amministrazione di mercati finanziari Řízení a správa finančních trhů
Amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica-e sociale Veřejná
správa a hospodářská a sociální politika
Aree di campeggio-e aree attrezzate per
camper-e roulotte Kempy a tábořiště
Assicurazione sociale obbligatoria Činnosti
v oblasti protipožární ochrany
Assicurazioni Pojištění
Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
Neživotní pojištění
Assicurazioni sulla vita Životní pojištění
Assicurazioni, riassicurazioni-e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
Assistenza per bambini in età prescolare
Sociální služby poskytované dětem
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