Agencije za poslovanje nekretninama Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Agencije za promidžbu (reklamu
i propagandu) Činnosti reklamních agentur
Akvakultura Akvakultura
Arhitektonske djelatnosti Architektonické
činnosti
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te
s njima povezano tehničko savjetovanje
Architektonické a inženýrské činnosti
a související technické poradenství
Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza Architektonické a inženýrské činnosti; technické
zkoušky a analýzy
Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo
i uslužne djelatnosti povezane s njima
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost
a související činnosti
Cestovni prijevoz robe Silniční nákladní doprava
Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja
Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
Cjevovodni transport Potrubní doprava
Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl
chráněných autorským právem
Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića Destilace, rektifikace
a míchání lihovin
Distribucija električne energije Rozvod
elektřiny
Distribucija filmova, videofilmova
i televizijskog programa Distribuce filmů,
videozáznamů a televizních programů
Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
Djelatnosti agencija za prikupljanje
i naplatu računa te kreditnih ureda Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje Činnosti agentur zprostředkujících
práci na přechodnou dobu
Djelatnosti agencija za zapošljavanje Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

Djelatnosti bežične telekomunikacije Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Djelatnosti bolnica Ústavní zdravotní péče
Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova
i prirodnih rezervata Činnosti botanických
a zoologických zahrad, přírodních rezervací
a národních parků
Djelatnosti čišćenja Úklidové činnosti
Djelatnosti članskih organizacija Činnosti
organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů
Djelatnosti dnevne skrbi o djeci Sociální
služby poskytované dětem
Djelatnosti holding-društava Činnosti holdingových společností
Djelatnosti iznajmljivanja i davanja
u zakup (leasing) Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Djelatnosti keteringa Poskytování cateringových služeb
Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti
pripreme i usluživanja hrane Poskytování
cateringových a ostatních stravovacích služeb
Djelatnosti knjižnica i arhiva Činnosti
knihoven a archivů
Djelatnosti kockanja i klađenja Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve
usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta) Posklizňové činnosti
Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje
filmova, videofilmova i televizijskog programa Postprodukce filmů, videozáznamů
a televizních programů
Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju
poslugu Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
Djelatnosti medicinske i stomatološke
prakse Ambulantní a zubní zdravotní péče
Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
Djelatnosti muzeja Činnosti muzeí
Djelatnosti novinskih agencija Činnosti
zpravodajských tiskových kanceláří
a agentur
Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Djelatnosti opće medicinske prakse Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora) Činnosti cestovních kanceláří
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Djelatnosti ostalih članskih organizacija
Činnosti ostatních organizací sdružujících
osoby za účelem prosazování společných
zájmů
Djelatnosti ostalih članskih organizacija
Činnosti ostatních organizací sdružujících
osoby za účelem prosazování společných
zájmů
Djelatnosti pakiranja Balicí činnosti
Djelatnosti političkih organizacija Činnosti
politických stran a organizací
Djelatnosti poslovnih organizacija
i organizacija poslodavaca Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih
organizacija Činnosti podnikatelských,
zaměstnavatelských a profesních organizací
Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
Obchodování s cennými papíry
a komoditami na burzách
Djelatnosti pozivnih centara Činnosti zprostředkovatelských středisek
Djelatnosti prikazivanja filmova Promítání
filmů
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
i pića Stravování a pohostinství
Djelatnosti pripreme i usluživanja pića Pohostinství
Djelatnosti privatne zaštite Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
Činnosti domácností produkujících blíže
neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih
i kurirskih usluga Ostatní poštovní
a kurýrní činnosti
Djelatnosti pružanja univerzalnih
poštanskih usluga Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
Djelatnosti putničkih agencija Činnosti cestovních agentur
Djelatnosti putničkih agencija
i organizatora putovanja (turoperatora)
Činnosti cestovních agentur a cestovních
kanceláří

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za
pripremu i usluživanje hrane Stravování
v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom Sanace a jiné
činnosti související s odpady
Djelatnosti satelitske telekomunikacije Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
Djelatnosti sindikata Činnosti odborových
svazů
Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa
i izdavanja glazbenih zapisa Pořizování
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
Ambulantní nebo terénní sociální služby
Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za
starije osobe i osobe s invaliditetom Ambulantní nebo terénní sociální služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Pobytové služby sociální péče
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za
osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama
ili drugim opojnim sredstvima Sociální
péče v zařízeních pro osoby s chronickým
duševním onemocněním a osoby závislé na
návykových látkách
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za
starije osobe i osobe s invaliditetom Sociální péče v domovech pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Djelatnosti specijalističke medicinske prakse Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Djelatnosti sportskih klubova Činnosti sportovních klubů
Djelatnosti stomatološke prakse Zubní péče
Djelatnosti strukovnih članskih organizacija Činnosti profesních organizací
Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje
gline i kaolina Provoz pískoven
a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Djelatnosti upravljanja fondovima Správa
fondů
Djelatnosti ustanova za njegu Sociální péče
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Djelatnosti vatrogasne službe Činnosti
v oblasti protipožární ochrany
Djelatnosti vjerskih organizacija Činnosti
náboženských organizací
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