Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna Veřejná správa
a hospodářská a sociální politika
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Umělecká tvorba
Badania i analizy techniczne Technické
zkoušky a analýzy
Badania naukowe i prace rozwojowe
Výzkum a vývoj
Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych Ostatní výzkum a vývoj
v oblasti přírodních a technických věd
Badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie biotechnologii Výzkum a vývoj
v oblasti biotechnologie
Badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych Výzkum a vývoj v oblasti
přírodních a technických věd
Badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych Výzkum a vývoj
v oblasti společenských a humanitních věd
Badanie rynku i opinii publicznej Průzkum
trhu a veřejného mínění
Bezpieczeństwo państwa, porządek
i bezpieczeństwo publiczne Činnosti
v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Řezání, tvarování a konečná úprava
kamenů
Demontaż wyrobów zużytych Demontáž
vraků a vyřazených strojů a zařízení pro
účely recyklace
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie
alkoholi Destilace, rektifikace a míchání
lihovin
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Doradztwo związane z zarządzaniem Poradenství v oblasti řízení
Drukowanie gazet Tisk novin
Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Tisk a činnosti související s tiskem
Drukowanie pozostałe Tisk ostatní, kromě
novin
Dystrybucja energii elektrycznej Rozvod
elektřiny

Dystrybucja paliw gazowych w systemie
sieciowym Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Działalność agencji informacyjnych Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří
a agentur
Działalność agencji pracy tymczasowej
Činnosti agentur zprostředkujících práci na
přechodnou dobu
Działalność agencji reklamowych Činnosti
reklamních agentur
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Činnosti zástupců pojišťovny
a makléřů
Działalność agentów i pośredników turystycznych Činnosti cestovních agentur
Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
Činnosti cestovních agentur a cestovních
kanceláří
Działalność agentów specjalizujących się w
sprzedaży pozostałych określonych towarów Zprostředkování specializovaného
velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení se dřevem
a stavebními materiály
Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
v zastoupení se stroji, průmyslovým
zařízením, loděmi a letadly
Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów
metalowych Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
s nábytkem, železářským zbožím
a potřebami převážně pro domácnost
Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą paliw, rud, metali
i chemikaliów przemysłowych
Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se
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základními zemědělskými produkty,
živými zvířaty, textilními surovinami
a polotovary
Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą towarów różnego rodzaju
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia
i artykułów skórzanych Zprostředkování
velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
s textilem, oděvy, kožešinami, obuví
a koženými výrobky
Działalność agentów zajmujących się
sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
s potravinami, nápoji, tabákem
a tabákovými výrobky
Działalność banku centralnego Centrální
bankovnictví
Działalność bibliotek i archiwów Činnosti
knihoven a archivů
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów
oraz pozostała działalność związana
z kulturą Činnosti knihoven, archivů,
muzeí a jiných kulturních zařízení
Działalność centrów telefonicznych (call
center) Činnosti zprostředkovatelských
středisek
Działalność detektywistyczna Pátrací
činnosti
Działalność detektywistyczna
i ochroniarska Bezpečnostní a pátrací
činnosti
Działalność firm centralnych (head offices)
Činnosti vedení podniků
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane
z zarządzaniem Činnosti vedení podniků;
poradenství v oblasti řízení
Działalność fotograficzna Fotografické
činnosti
Działalność historycznych miejsc
i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
Działalność holdingów finansowych Činnosti holdingových společností
Działalność klubów sportowych Činnosti
sportovních klubů

Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Podpůrné činnosti pro
podnikání j. n.
Działalność maklerska związana
z rynkiem papierów wartościowych
i towarów giełdowych Obchodování
s cennými papíry a komoditami na burzách
Działalność muzeów Činnosti muzeí
Działalność obiektów kulturalnych
Provozování kulturních zařízení
Działalność obiektów służących poprawie
kondycji fizycznej Činnosti fitcenter
Działalność obiektów sportowych
Provozování sportovních zařízení
Działalność ogrodów botanicznych
i zoologicznych oraz obszarów
i obiektów ochrony przyrody Činnosti
botanických a zoologických zahrad,
přírodních rezervací a národních parků
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Činnosti
související s provozem bezpečnostních systémů
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem
obsługi systemów bezpieczeństwa Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Działalność organizacji członkowskich Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
Działalność organizacji komercyjnych
i pracodawców Činnosti podnikatelských
a zaměstnavatelských organizací
Działalność organizacji komercyjnych,
pracodawców oraz organizacji profesjonalnych Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
Działalność organizacji politycznych Činnosti politických stran a organizací
Działalność organizacji profesjonalnych
Činnosti profesních organizací
Działalność organizacji religijnych Činnosti náboženských organizací
Działalność organizatorów turystyki Činnosti cestovních kanceláří
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
Działalność pocztowa i kurierska Poštovní
a kurýrní činnosti
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem
świadczenia usług powszechnych (opera-
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