Abbrucharbeiten Demolice
Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten Demolice a příprava
staveniště
Abfallbehandlung und beseitigung
Odstraňování odpadů
Abfüllen und Verpacken Balicí činnosti
Abwasserentsorgung Činnosti související
s odpadními vodami
Allgemein bildende weiterführende Schulen Sekundární všeobecné vzdělávání
Allgemeine Gebäudereinigung Všeobecný
úklid budov
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Všeobecné činnosti veřejné správy
Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste Univerzální administrativní
činnosti
Altenheime Alten- und Behindertenwohnheime Sociální péče v domovech pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
Anbau einjähriger Pflanzen Pěstování
plodin jiných než trvalých
Anbau mehrjähriger Pflanzen Pěstování
trvalých plodin
Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen
Pěstování ostatních trvalých plodin
Anbau von Faserpflanzen Pěstování
přadných rostlin
Anbau von Gemüse und Melonen sowie
Wurzeln und Knollen Pěstování zeleniny
a melounů, kořenů a hlíz
Anbau von Getreide (ohne Reis), Hülsenfrüchten und Ölsaaten Pěstování obilovin
(kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für
aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke Pěstování koření,
aromatických, léčivých a farmaceutických
rostlin
Anbau von Kern- und Steinobst Pěstování
jádrového a peckového ovoce
Anbau von ölhaltigen Früchten Pěstování
olejnatých plodů
Anbau von Pflanzen zur Herstellung von
Getränken Pěstování rostlin pro výrobu
nápojů
Anbau von Reis Pěstování rýže
Anbau von sonstigem Obst und Nüssen
Pěstování ostatního stromového a keřového
ovoce a ořechů
Anbau von sonstigen einjährigen Pflanzen
Pěstování ostatních plodin jiných než
trvalých

Anbau von Tabak Pěstování tabáku
Anbau von tropischen und subtropischen
Früchten Pěstování tropického
a subtropického ovoce
Anbau von Wein- und Tafeltrauben
Pěstování vinných hroznů
Anbau von Zitrusfrüchten Pěstování
citrusových plodů
Anbau von Zuckerrohr Pěstování cukrové
třtiny
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und
Verputzerei Omítkářské práce
Apotheken Maloobchod s farmaceutickými
přípravky
Aquakultur Akvakultura
Arbeitnehmervereinigungen Činnosti
odborových svazů
Architektur- und Ingenieurbüros
Architektonické a inženýrské činnosti
a související technické poradenství
Architektur- und Ingenieurbüros technische, physikalische und chemische Untersuchung Architektonické a inženýrské
činnosti technické zkoušky a analýzy
Architekturbüros Architektonické činnosti
Arzt- und Zahnarztpraxen Ambulantní
a zubní zdravotní péče
Arztpraxen für Allgemeinmedizin
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u.
ä. Design Specializované návrhářské
činnosti
Aufbereitung von Kernbrennstoffen
Zpracování jaderného paliva
Ausschank von Getränken Pohostinství
Auswärtige Angelegenheiten Činnosti
v oblasti zahraničních věcí
Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung Činnosti pro
společnost jako celek
Bau von Bahnverkehrsstrecken Výstavba
železnic a podzemních drah
Bau von Gebäuden Výstavba bytových
a nebytových budov
Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken Výstavba silnic a železnic
Bau von Straßen Výstavba silnic a dálnic
Bauinstallation Elektroinstalační,
instalatérské a ostatní stavebně instalační
práce
Bautischlerei und -schlosserei Truhlářské
práce
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Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g. Řezání,
tvarování a konečná úprava kamenů
Befristete Überlassung von Arbeitskräften
Činnosti agentur zprostředkujících práci na
přechodnou dobu
Behandlung und Beseitigung gefährlicher
Abfälle Odstraňování nebezpečných
odpadů
Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle Odstraňování odpadů,
kromě nebezpečných
Beherbergung Ubytování
Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale Těžba chemických minerálů
a minerálů pro výrobu hnojiv
Bergbau auf Uran- und Thoriumerze
Těžba a úprava uranových a thoriových rud
Berufsbildende weiterführende Schulen
Sekundární odborné vzdělávání
Berufsorganisationen Činnosti profesních
organizací
Beseitigung von Umweltverschmutzungen
und sonstige Entsorgung Sanace a jiné
činnosti související s odpady
Bestattungswesen Pohřební a související
činnosti
Beteiligungsgesellschaften Činnosti
holdingových společností
Betrieb von Baumschulen, sowie Anbau
von Pflanzen zu Vermehrungszwecken
Množení rostlin
Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte Správa počítačového
vybavení
Betrieb von historischen Stätten und Gebäuden und ähnlichen Attraktionen
Provozování kulturních památek,
historických staveb a obdobných
turistických zajímavostí
Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen Provozování kulturních
zařízení
Betrieb von Sportanlagen Provozování
sportovních zařízení
Betrieb von Taxis Taxislužba a pronájem
osobních vozů s řidičem
Bibliotheken und Archive Činnosti
knihoven a archivů
Bibliotheken, Archive, Museen, botanische
und zoologische Gärten Činnosti
knihoven, archivů, muzeí a jiných
kulturních zařízení

Binden von Druckerzeugnissen und damit
verbundene Dienstleistungen Vázání
a související činnosti
Boots- und Yachtbau Stavba rekreačních
a sportovních člunů
Botanische und zoologische Gärten sowie
Naturparks Činnosti botanických
a zoologických zahrad, přírodních
rezervací a národních parků
Braunkohlenbergbau Těžba a úprava
hnědého uhlí
Brücken- und Tunnelbau Výstavba mostů
a tunelů
Buntmetallgießereien Výroba odlitků
z ostatních neželezných kovů
Call Centers Činnosti zprostředkovatelských
středisek
Campingplätze Kempy a tábořiště
Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen Poskytování
cateringových a ostatních stravovacích
služeb
Copy-Shops Dokumentenvorbereitung
und Erbringung sonstiger spezieller
Sekretariatsdienste Kopírování, příprava
dokumentů a ostatní specializované
kancelářské podpůrné činnosti
Dachdeckerei und Zimmerei Pokrývačské
práce
Darstellende Kunst Scénická umění
Datenverarbeitung, Hosting und damit
verbundene Tätigkeiten Činnosti
související se zpracováním dat a hostingem
Datenverarbeitung, Hosting und damit
verbundene Tätigkeiten Webportale
Činnosti související se zpracováním dat
a hostingem činnosti související
s webovými portály
Detekteien Pátrací činnosti
Drahtlose Telekommunikation Činnosti
související s bezdrátovou telekomunikační
sítí
Druck- und Medienvorstufe Příprava tisku
a digitálních dat
Drucken a. n. g. Tisk ostatní, kromě novin
Drucken von Zeitungen Tisk novin
Effekten- und Warenbörsen Řízení
a správa finančních trhů
Effekten- und Warenhandel Obchodování
s cennými papíry a komoditami na burzách
Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) Maloobchod, kromě motorových
vozidel
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