Administrasjon av finansmarkeder Řízení
a správa finančních trhů
Administrativ rådgivning Poradenství
v oblasti řízení
Agentur- og engroshandel med deler og
utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Velkoobchod s díly
a příslušenstvím pro motorová vozidla,
kromě motocyklů
Agentur- og engroshandel, unntatt med
motorvogner Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Agenturhandel Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Agenturhandel med bredt vareutvalg
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Agenturhandel med brensel, drivstoff,
malm, metaller og industrikjemikalier
Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení se základními
zemědělskými produkty, živými zvířaty,
textilními surovinami a polotovary
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer Zprostředkování
velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
s nábytkem, železářským zbožím
a potřebami převážně pro domácnost
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení s potravinami,
nápoji, tabákem a tabákovými výrobky
Agenturhandel med spesialisert vareutvalg
ellers Zprostředkování specializovaného
velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
Agenturhandel med tekstiler, klær,
pelsskinn, skotøy og lærvarer Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami,
obuví a koženými výrobky
Agenturhandel med tømmer, trelast og
byggevarer Zprostředkování velkoobcho-

du a velkoobchod v zastoupení se dřevem
a stavebními materiály
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner
Činnosti ostatních organizací sdružujících
osoby za účelem prosazování společných
zájmů
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner
ikke nevnt annet sted Činnosti ostatních
organizací sdružujících osoby za účelem
prosazování společných zájmů j. n.
Aktiviteter i medlemsorganisasjoner Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
Andre fritidsaktiviteter Ostatní zábavní
a rekreační činnosti j. n.
Andre helsetjenester Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Andre informasjonstjenester Ostatní informační činnosti
Andre informasjonstjenester ikke nevnt
annet sted Ostatní informační činnosti j. n.
Andre omsorgsinstitusjoner Ostatní pobytové služby sociální péče
Andre personaladministrative tjenester
Ostatní poskytování lidských zdrojů
Andre post- og budtjenester Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Andre sosialtjenester uten botilbud Ostatní
ambulantní nebo terénní sociální služby
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke
nevnt annet sted Ostatní ambulantní nebo
terénní sociální služby j. n.
Andre sportsaktiviteter Ostatní sportovní
činnosti
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser Ostatní pomocné činnosti související
s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Andre tjenester tilknyttet landtransport
Činnosti související s pozemní dopravou
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
Činnosti související s leteckou dopravou
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
Činnosti související s vodní dopravou
Andre tjenester tilknyttet transport Vedlejší činnosti v dopravě
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Anleggsvirksomhet Inženýrské stavitelství
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede
tjenester Ostatní rezervační a související
činnosti
Annen bearbeiding av jern og stål Výroba
ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
Annen bryting og utvinning Těžba
a dobývání j. n.
Annen bryting og utvinning ikke nevnt
annet sted Ostatní těžba a dobývání j. n.
Annen butikkhandel i spesialforretninger
Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
Annen butikkhandel med nye varer
i spesialforretninger Ostatní maloobchod
s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk
virksomhet Ostatní profesní, vědecké
a technické činnosti
Annen ferdiggjøring av bygninger Ostatní
kompletační a dokončovací práce
Annen finansieringsvirksomhet Ostatní finanční zprostředkování
Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt
annet sted Ostatní finanční zprostředkování j. n.
Annen forretningsmessig tjenesteyting
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Annen industriproduksjon Ostatní zpracovatelský průmysl
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted Ostatní zpracovatelský průmysl j.
n.
Annen kredittgivning Ostatní poskytování
úvěrů
Annen landtransport med passasjerer
Ostatní pozemní osobní doprava
Annen overnatting Ostatní ubytování
Annen personlig tjenesteyting Poskytování
ostatních osobních služeb
Annen rengjøringsvirksomhet Ostatní úklidové činnosti

Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Ostatní specializované stavební
činnosti
Annen undervisning Ostatní vzdělávání
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Ostatní vzdělávání j. n.
Annet installasjonsarbeid Ostatní stavební
instalace
Annonse- og reklamevirksomhet Reklamní
činnosti
Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser Reklama a průzkum
trhu
Arbeidskrafttjenester Činnosti související
se zaměstnáním
Arbeidstakerorganisasjoner Činnosti odborových svazů
Arkitektvirksomhet Architektonické činnosti
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Architektonické a inženýrské
činnosti a související technické poradenství
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse Architektonické a inženýrské činnosti;
technické zkoušky a analýzy
Avvirkning Těžba dřeva
Bankvirksomhet Peněžní zprostředkování
Bankvirksomhet ellers Ostatní peněžní
zprostředkování
Bearbeiding av metaller Obrábění
Bearbeiding av planglass Tvarování
a zpracování plochého skla
Bearbeiding av te og kaffe Zpracování čaje
a kávy
Bearbeiding og konservering av fisk,
skalldyr og bløtdyr Zpracování
a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
Zpracování a konzervování drůbežího masa
Bearbeiding og konservering av frukt og
grønnsaker Zpracování a konzervování
ovoce a zeleniny
Bearbeiding og konservering av frukt og
grønnsaker ellers Ostatní zpracování
a konzervování ovoce a zeleniny
Bearbeiding og konservering av kjøtt
Zpracování a konzervování masa, kromě
drůbežího
Bearbeiding og konservering av poteter
Zpracování a konzervování brambor
Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer
Úprava a spřádání textilních vláken a příze
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