a podobných produktů, kromě děl
chráněných autorským právem
Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení
a výrobků
Dajanje športne opreme in izdelkov za
široko rabo v najem in zakup Pronájem
a leasing výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Pronájem a leasing rekreačních
a sportovních potřeb
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
Pronájem a leasing nákladních automobilů
Dajanje v najem in zakup Činnosti v oblasti
pronájmu a operativního leasingu
Dajanje videokaset in plošč v najem Pronájem videokazet a disků
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
Pronájem a leasing vodních dopravních
prostředků
Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
Pronájem a leasing leteckých dopravních
prostředků
Dejavnost avtokampov, taborov Kempy
a tábořiště
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
varstvo naravnih vrednot Činnosti
botanických a zoologických zahrad,
přírodních rezervací a národních parků
Dejavnost članskih organizacij Činnosti
organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů
Dejavnost dijaških in študentskih domov
ter druge nastanitve Ostatní ubytování
Dejavnost drugih članskih organizacij
Činnosti ostatních organizací sdružujících
osoby za účelem prosazování společných
zájmů
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij Činnosti ostatních organizací
sdružujících osoby za účelem prosazování
společných zájmů j. n.
Dejavnost državne uprave ter ekonomska
in socialna politika skupnosti Veřejná
správa a hospodářská a sociální politika
Dejavnost finančnega zakupa Finanční leasing
Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem Činnosti domácností jako
zaměstnavatelů domácího personálu
Dejavnost holdingov Činnosti holdingových
společností

Arhitekturna in urbanistična dejavnost
Architektonické činnosti
Arhitekturno in tehnično projektiranje in
s tem povezano svetovanje Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Arhitekturno in tehnično projektiranje;
tehnično preizkušanje in analiziranje
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Bolnišnična zdravstvena dejavnost Ústavní
zdravotní péče
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Centralno bančništvo Centrální bankovnictví
Cestni tovorni promet Silniční nákladní
doprava
Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost Silniční nákladní doprava a stěhovací
služby
Cevovodni transport Potrubní doprava
Čiščenje Úklidové činnosti
Čiščenje cest in drugo čiščenje Ostatní
úklidové činnosti
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
v najem in zakup Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení
a výrobků j. n.
Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem in zakup Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem in zakup Pronájem a leasing
zemědělských strojů a zařízení
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
zakup Pronájem a leasing automobilů
a jiných lehkých motorových vozidel,
kromě motocyklů
Dajanje motornih vozil v najem in zakup
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního
leasingu
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup Pronájem
a leasing kancelářských strojů a zařízení,
včetně počítačů
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih
del Leasing duševního vlastnictví
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Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov Ubytování v hotelích
a podobných ubytovacích zařízeních
Dejavnost klicnih centrov Činnosti
zprostředkovatelských středisek
Dejavnost knjižnic in arhivov Činnosti knihoven a archivů
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in
druge kulturne dejavnosti Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních
zařízení
Dejavnost muzejev Činnosti muzeí
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego Sociální péče ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo
duševno prizadetih, duševno obolelih in
zasvojenih oseb Sociální péče v zařízeních
pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a osoby závislé na
návykových látkách
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo
starejših in invalidnih oseb Sociální péče
v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Dejavnost obvezne socialne varnosti Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Dejavnost oglaševalskih agencij Činnosti
reklamních agentur
Dejavnost organizatorjev potovanj Činnosti cestovních kanceláří
Dejavnost oskrbe stavb in okolice Činnosti
související se stavbami a úpravou krajiny
Dejavnost počitniških domov in podobnih
nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje Rekreační a ostatní krátkodobé
ubytování
Dejavnost pokojninskih skladov Penzijní
financování
Dejavnost političnih organizacij Činnosti
politických stran a organizací
Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj Činnosti podnikatelských
a zaměstnavatelských organizací
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in
strokovnih združenj Činnosti
podnikatelských, zaměstnavatelských
a profesních organizací
Dejavnost potovalnih agencij Činnosti cestovních agentur
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih
dejavnosti Činnosti cestovních agentur,
kanceláří a jiné rezervační a související
činnosti
Dejavnost pozavarovanja Zajištění
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Praní a chemické čištění textilních
a kožešinových výrobků
Dejavnost pri iskanju zaposlitve Činnosti
agentur zprostředkujících zaměstnání
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
Stravování v restauracích, u stánků
a v mobilních zařízeních
Dejavnost sindikatov Činnosti odborových
svazů
Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter
podobnih finančnih subjektov Činnosti
trustů, fondů a podobných finančních
subjektů
Dejavnost stikov z javnostjo Poradenství
v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
Dejavnost strežbe jedi in pijač Stravování
a pohostinství
Dejavnost strokovnih združenj Činnosti
profesních organizací
Dejavnost športnih klubov Činnosti sportovních klubů
Dejavnost tiskovnih agencij Činnosti
zpravodajských tiskových kanceláří
a agentur
Dejavnost uprav podjetij Činnosti vedení
podniků
Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in
poslovno svetovanje Činnosti vedení
podniků; poradenství v oblasti řízení
Dejavnost verskih organizacij Činnosti
náboženských organizací
Dejavnost vozniških šol Činnosti autoškol
a jiných škol řízení
Dejavnost zavarovalniških agentov Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
Dejavnost zavarovanja Pojištění
Dejavnost zavarovanja, pozavarovanja in
pokojninskih skladov, razen obvezne
socialne varnosti Pojištění, zajištění
a penzijní financování, kromě povinného
sociálního zabezpečení
Dejavnost življenjskega zavarovanja Životní pojištění
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov Finanční zprostředkování, kromě
pojišťovnictví a penzijního financování
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