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0110
0120
0130
0210
0220
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0310
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0340
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0410
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0520
0530
0540
0550
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0620
0630
0640
0650
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0720
0730
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0750
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0910
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1120
1130
1140
1150
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1210
1220
1230
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1260
1270
1280
1290
1310
1320
1330
1340
1360
1370
1380
1390
1410
1420
1430
1440
1450

průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce
průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce
průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce
příprava staveniště záchranné práce
příprava staveniště přeložení konstrukcí
příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí
zařízení staveniště související práce
zařízení staveniště vybavení staveniště
zařízení staveniště připojení na inženýrské sítě
zařízení staveniště zabezpečení staveniště
zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště
inženýrská činnost dozory
inženýrská činnost posudky
inženýrská činnost zkoušky a měření
inženýrská činnost revize
inženýrská činnost kompletační činnost a koordinační činnost
inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost
finanční náklady pojistné
finanční náklady finanční rezerva
finanční náklady úhrady za užití průmyslových práv
finanční náklady záruka, reklamace
finanční náklady záloha
finanční náklady bankovní záruka
finanční náklady kauce, zádržné
finanční náklady pokuty
finanční náklady ostatní finance
územní vlivy vliv klimatických podmínek
územní vlivy ztížené dopravní podmínky
územní vlivy zaměstnanecké náklady
územní vlivy práce na těžce přístupných místech
územní vlivy práce ve zdraví škodlivém prostředí
územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
provozní vlivy provoz investora, případně třetích osob
provozní vlivy silniční provoz
provozní vlivy ztížený pohyb vozidel v centrech měst
provozní vlivy železniční provoz, městský kolejový provoz
provozní vlivy ochranná pásma
provozní vlivy ostatní
ostatní náklady související s objektem
ostatní náklady související s provozem
přípravné a přidružené práce odstranění travin a křovin
přípravné a přidružené práce kácení stromů a odstranění pařezů
přípravné a přidružené práce odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů
přípravné a přidružené práce odstranění konstrukcí vodních koryt
přípravné a přidružené práce čerpání vody
přípravné a přidružené práce úprava a příprava zemin
přípravné a přidružené práce odstranění sněhu a ledu
přípravné a přidružené práce ostatní
odkopávky a prokopávky sejmutí ornice a lesní půdy
odkopávky a prokopávky odkopávky, prokopávky (zahrnuje i výkopky v zemnících)
odkopávky a prokopávky vykopávky zářezů pro podzemní vedení
odkopávky a prokopávky vykopávky koryt
odkopávky a prokopávky vykopávky melioračních kanálů
odkopávky a prokopávky zřízení stupňů v podloží
odkopávky a prokopávky vykopávky pod vodou
odkopávky a prokopávky dolamování odkopávek
odkopávky a prokopávky ostatní
hloubené vykopávky hloubení jam
hloubené vykopávky hloubení rýh
hloubené vykopávky hloubení šachet
hloubené vykopávky hloubení studní
hloubené vykopávky hloubení v kesonech
hloubené vykopávky hloubení šachtových pilířů a pilot
hloubené vykopávky dolamování hloubených vykopávek
hloubené vykopávky ostatní
ražení a protlačování protlačování
ražení a protlačování ražení štol
ražení a protlačování štítování štol
ražení a protlačování ražení šachet
ražení a protlačování ražení tunelů
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1460
1470
1490
1510
1520
1530
1540
1550
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1690
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1780
1790
1810
1820
1830
1840
1850
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2190
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2310
2320
2390
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2490
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2590
2610
2620
2660
2670
2680
2710
2720
2730

ražení a protlačování štít. tunelů
ražení a protlačování ražení tunelů členěným výlom.
ražení a protlačování ostatní
zajištění výkopu, násypu a svahu roubení vykopávek
zajištění výkopu, násypu a svahu roubení tunelářské
zajištění výkopu, násypu a svahu speciál. zajištění výkopu, násypu a svahu
zajištění výkopu, násypu a svahu zajištění výrubu štol
zajištění výkopu, násypu a svahu protierozní ochrana
přemístění výkopku svislé
přemístění výkopku vodorovné na povrchu
přemístění výkopku vodorovné pod zemí
přemístění výkopku po vodě
přemístění výkopku naplavování
přemístění výkopku přehazování
přemístění výkopku nakládání, překládání, vykládání
přemístění výkopku ostatní
konstrukce ze zemin násypy a skládky
konstrukce ze zemin těsnění z nepropustných zemin
konstrukce ze zemin přechodové vrstvy
konstrukce ze zemin zásypy
konstrukce ze zemin obsypy
konstrukce ze zemin výplně
konstrukce ze zemin balvanité hráze
konstrukce ze zemin ostatní
povrchové úpravy terénu prosté úpravy pláně
povrchové úpravy terénu úpravy svahů (svahování) a příkopových ploch
povrchové úpravy terénu úpravy porostů
povrchové úpravy terénu vysazování a přesazování keřů a stromů
povrchové úpravy terénu setba keřů a stromů
úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin odvodnění zářezy a žebry
úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin trativody
úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin sanační a podkladní vrstvy
úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin odvodňovací vrstvy
úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin zhutnění podloží
úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin urovnání a očištění povrchu podloží
úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin ostatní
vrty vrty přenosnými vrtacími kladivy
vrty rychlostní diamantové vrtání
vrty rychlostní diamantové vrtání jádrové
vrty maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním
vrty maloprofilové vrty jádrové
vrty velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním
vrty odpažení vrtů
piloty na místě zhotovované
piloty prefabrikované ražené
piloty ostatní práce
studny břit a základové věnce, podložka břitu
studny studnový plášť
studny úprava dna
studny výplň vnitřku
studny krycí deska na studni
studny izolace a přizdívka
studny obsyp a těsnění
studny ostatní
kesony břit a základ. věnce, podložka břitu
kesony kesonový plášť
kesony spouštění kesonu (bez těžení materiálu)
kesony udržování kesonu pod tlakem
kesony vzdušnice a šachtové trouby kesonu
kesony úprava dna a vrchní plochy
kesony zdivo nad kesonem, mezikesonové a výplňové
kesony ostatní
podzemní stěny železobetonové
podzemní stěny jílocementové
podzemní stěny pažení rýh
podzemní stěny hloubení rýh
podzemní stěny pomocné konstrukce
základy podklady
základy základové klenby
základy základové desky
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2740
2750
2770
2780
2790
2810
2820
2830
2890
2910
2920
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3190
3210
3260
3270
3290
3310
3320
3330
3340
3350
3380
3390
3410
3420
3450
3460
3480
3490
3510
3520
3550
3560
3580
3590
3610
3620
3630
3640
3650
3690
3710
3720
3730
3740
3750
3760
3770
3780
3790
3810
3820
3840
3850
3860
3880
3890
3910
3920
3930
3940
3950
3960

základy základové pásy, prahy, věnce, ostruhy
základy základové patky a bloky (hranice)
základy základové pilíře (bárky)
základy základy pod stroje, drobné základy instalační
základy ostatní
zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty injektování nízkotlaké
zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty injektování vysokotlaké
zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty mikropiloty
zpevňování hornin - injektáže a mikropiloty ostatní
pomocné konstrukce pro zakládání zpevněné plochy
pomocné konstrukce pro zakládání prostorové
zdi pozemních staveb zdi nosné
zdi pozemních staveb zdi výplňové
zdi pozemních staveb zdi obkladové
zdi pozemních staveb zdi volně stojících komínů a ventilací
zdi pozemních staveb zdi půdní, štítové, nadstřešní, poprsní
zdi pozemních staveb ukončující vrstvy
zdi pozemních staveb římsy, překlady a klenbové pásy
zdi pozemních staveb ostatní
konstrukce přehrad a opěrné zdi konstrukce přehrad, jezů a plavebních komor
konstrukce přehrad a opěrné zdi hradící konstrukce lesnickotechnických meliorací
konstrukce přehrad a opěrné zdi opěrné zdi
konstrukce přehrad a opěrné zdi ostatní
sloupy a pilíře hranaté
sloupy a pilíře oblé
sloupy a pilíře členěné
sloupy a pilíře mostní pilíře a opěry
sloupy a pilíře patky a hlavice
sloupy a pilíře ohradní
sloupy a pilíře ostatní
stěny a příčky nosné
stěny a příčky výplňové a oddělovací
stěny a příčky poprsní, atikové, schodišťové a zábradelní zídky apod.
stěny a příčky izolační ochranné přizdívky a stěny
stěny a příčky ohradní (ploty), zábradlí (kromě schodišťových)
stěny a příčky ostatní
stoky spodní část
stoky horní část
stoky žlaby
stoky vložky
stoky stoky kompletní
stoky ostatní
štoly do 4 m2
štoly přes 4 do 6 m2
štoly přes 6 do 8 m2
štoly přes 8 do 11 m2
štoly přes 11 do 16 m2
štoly ostatní
obezdívky tunelů a podzemních prostor základy
obezdívky tunelů a podzemních prostor opěry
obezdívky tunelů a podzemních prostor stropy (klenby aj.)
obezdívky tunelů a podzemních prostor spodní klenba
obezdívky tunelů a podzemních prostor kryt dna
obezdívky tunelů a podzemních prostor tunelové stoky (odvodnění)
obezdívky tunelů a podzemních prostor výplň za rubem
obezdívky tunelů a podzemních prostor ochranná obezdívka (např. při mezilehlé izolaci)
obezdívky tunelů a podzemních prostor ostatní
různé kompletní konstrukce krabicové
různé kompletní konstrukce zásobníky, nádrže, sila
různé kompletní konstrukce kanály a žlaby vodohospodářských zařízení
různé kompletní konstrukce chladicí systémy chladících věží
různé kompletní konstrukce jímky a septiky (lapače tuku)
různé kompletní konstrukce kanály pro inženýrské sítě
různé kompletní konstrukce ostatní
rekonstrukce tunelů přestavba (části)
rekonstrukce tunelů obezdívky
rekonstrukce tunelů zvednutí klenby
rekonstrukce tunelů snížení nivelety
rekonstrukce tunelů torkretování a spárování
rekonstrukce tunelů injektování
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3970
3980
3990
4110
4130
4160
4170
4190
4210
4230
4250
4270
4280
4290
4310
4330
4340
4350
4360
4390
4410
4420
4440
4460
4480
4490
4510

rekonstrukce tunelů skalní líc
rekonstrukce tunelů izolace
rekonstrukce tunelů ostatní
stropy a stropní konstrukce pozemních staveb konstrukce plošné
stropy a stropní konstrukce pozemních staveb nosníky
stropy a stropní konstrukce pozemních staveb podhledy
stropy a stropní konstrukce pozemních staveb ztužující pásy a věnce
stropy a stropní konstrukce pozemních staveb ostatní
vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb konstrukce plošné
vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb nosníky
vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb konstrukce komorové
vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb zakrytí kanálů
vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb klouby a ložiska
vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb ostatní
schodišťové konstrukce a rampy konstrukce plošné
schodišťové konstrukce a rampy nosníky
schodišťové konstrukce a rampy stupně samostatné
schodišťové konstrukce a rampy celá ramena
schodišťové konstrukce a rampy zábradlí
schodišťové konstrukce a rampy ostatní
zastřešení vazníky
zastřešení oblouky
zastřešení střešní plášť
zastřešení nadstřešní konstrukce
zastřešení odvodnění střechy
zastřešení ostatní
podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku podkladní vrstvy
podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku podkladní a zajišťovací konstrukce (desky,
4520 bloky, prahy, sedla apod.)
4530 podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku dna nádrží, šachet, šachtic apod.
podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku vedlejší a pomocné konstrukce malých
4540 vodních staveb
4550 podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku závěsné konstrukce lanových drah
4560 podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku nosná a tažná lana lanových drah
4570 podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku těsnicí a oddělovací konstrukce
podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku mrazuvzdorné a provzdušňovací vrstvy a
4580 protimrazové klíny
4590 podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku ostatní
4610 zpevněné plochy kromě vozovek a železních svršků patky a opevnění
4620 zpevněné plochy kromě vozovek a železních svršků záhozy
4630 zpevněné plochy kromě vozovek a železních svršků rovnaniny
4640 zpevněné plochy kromě vozovek a železních svršků štětování a pohozy dna vodních koryt
4650 zpevněné plochy kromě vozovek a železních svršků zpevnění dlažbou
4660 zpevněné plochy kromě vozovek a železních svršků zpevnění vegetační
4670 zpevněné plochy kromě vozovek a železních svršků stupně a prahy vodních koryt
4690 zpevněné plochy kromě vozovek a železních svršků ostatní
5110 kolejová lože zřízení
5120 kolejová lože odstranění
5130 kolejová lože pročištění
5140 kolejová lože doplnění
5150 kolejová lože úpravy
5160 kolejová lože montážní kanály a komory
5190 kolejová lože ostatní
5210 kolej zřízení koleje železniční normálně rozchodné
5220 kolej zřízení koleje širokorozchodné
5230 kolej zřízení koleje městské
5240 kolej zřízení koleje úzkorozchodné
5250 kolej snesení koleje železniční
5260 kolej snesení koleje městské
5270 kolej snesení koleje úzkorozchodné
5280 kolej obnova kolejí
5290 kolej ostatní
5310 kolejová rozvětvení zřízení želez. kolej. rozvětvení normál. rozchodných
5320 kolejová rozvětvení zřízení želez. kolej. rozvětvení, širokorozchodných
5330 kolejová rozvětvení zřízení kolejových rozvětvení městských
5340 kolejová rozvětvení zřízení kolejových rozvětvení městských, úzkorozchodných
5350 kolejová rozvětvení snesení kolejových rozvětvení želez. pražcích
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5360
5370
5380
5410
5420
5430
5440
5450
5460
5470
5480
5490

kolejová rozvětvení snesení kolejových rozvětvení želez. pražcích, městských
kolejová rozvětvení snesení kolejových rozvětvení želez. pražcích, úzkorozchodných
kolejová rozvětvení obnova kolejových rozvětvení
ostatní úpravy železničního svršku rozebrání
ostatní úpravy železničního svršku posun nebo přemístění
ostatní úpravy železničního svršku směrová a výšková úprava
ostatní úpravy železničního svršku výšková úprava, podbíjení
ostatní úpravy železničního svršku výměna
ostatní úpravy železničního svršku doplnění
ostatní úpravy železničního svršku kladení na městských drahách
ostatní úpravy železničního svršku svařování, řezání apod.
ostatní úpravy železničního svršku ostatní

5610
5640
5650
5660
5670
5690
5710
5720
5730
5740
5750
5760
5770
5780
5790
5810
5820
5830
5840
5890
5910
5930
5940
5950
5960
5970
5980
5990
6110
6120
6130
6150
6160
6170
6180
6190
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
6290
6310
6320
6330
6340
6350
6360
6370
6390
6410
6420
6430
6440

podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch stabilizace ze zemin (sypanin), štěrkopísku nebo kameniva těženého
podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch bez pojiva se zhutněním
podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch z kameniva s pojivem se zhutněním
podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch úprava štěrkové vrstvy jako podkladu
podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch z betonu
podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch zpevnění krajnice a komunikací pro pěší
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné z kameniva nebo štěrkopísku
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné obnova (rekonstrukce) údržba
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné živičné postřiky a nátěry
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné živičné penetrační makadamy
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné živičné vsypné makadamy
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné živičné koberce
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné asfaltové betony
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné lité asfalty
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné ostatní
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot z betonu prostého
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot z betonu železového
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot z betonu předpjatého
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot z prefabrikátů (panely)
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot z ostatních hmot
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné dlažby z kostek a mozaiky
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné dlažby z pryže
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné dlažby a přídlažby z lomového kamene
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné dlažby z dřevěných špalíků
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné dlažby betonové
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné dlažby rigolů a svodnic
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné předlažby
kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné zálivky a zásypy spar
úprava povrchů vnitřních stropů
úprava povrchů vnitřních stěn
úprava povrchů vnitřních pilířů nebo sloupů
úprava povrchů vnitřních ostatních konstrukcí pozemních staveb
úprava povrchů vnitřních potrubí, kanálů, stok a štol
úprava povrchů vnitřních šachet, světlíků, studní a sil
úprava povrchů vnitřních ostatních konstrukcí inženýrských a vodních staveb
úprava povrchů vnitřních ostatní
úprava povrchů vnějších podhledů
úprava povrchů vnějších stěn
úprava povrchů vnějších pilířů nebo sloupů
úprava povrchů vnějších panelových konstrukcí
úprava povrchů vnějších ostatních konstrukcí pozemních staveb
úprava povrchů vnějších potrubí, kanálů, stok a štol
úprava povrchů vnějších šachet, světlíků, studní a sil
úprava povrchů vnějších ostatních konstrukcí inženýrských a vodních staveb
úprava povrchů vnějších ostatní
podlahy a podlahové konstrukce mazaniny
podlahy a podlahové konstrukce potěry
podlahy a podlahové konstrukce povrchová úprava betonových podlah
podlahy a podlahové konstrukce výplň dilatačních spár
podlahy a podlahové konstrukce násypy a podklady
podlahy a podlahové konstrukce skládané povrchy podlah
podlahy a podlahové konstrukce okapový chodník
podlahy a podlahové konstrukce ostatní
osazování výplní otvorů okna a balkónové dveře
osazování výplní otvorů dveře
osazování výplní otvorů vrata
osazování výplní otvorů mříže (pevné)
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6450
6460
6480
6490
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127

osazování výplní otvorů mříže posuvné a rolety
osazování výplní otvorů výkladce
osazování výplní otvorů parapetní desky apod.
osazování výplní otvorů ostatní
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu zemní vlhkost a mokrý provoz
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu provětrávané
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu mostovky
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu povrchová a podpovrchová tlaková voda
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu potrubí, nádrže, stoky a kanalizační šachty
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu podchody a objekty v podzemí, tunely, štoly a metra
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu detaily
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu protiplynové
izolace proti vodě, vlhkosti a plynu ostatní
izolace povlakové krytiny
izolace povlakové krytiny provizorní zakrytí střech
izolace povlakové krytiny parotěsná zábrana střech
izolace povlakové krytiny střechy ploché do 10°
izolace povlakové krytiny střechy šikmé přes 10° do 30°
izolace povlakové krytiny střechy oblé
izolace povlakové krytiny střechy šikmé přes 30°
izolace povlakové krytiny samostatné zesílení

7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7140
7141
7143
7144
7150
7151
7152
7210
7211
7212
7220
7221
7222
7230
7231
7232
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7270
7271
7310
7311
7312

izolace povlakové krytiny samostatné vytažení izolačního povlaku na konstrukce převyšující úroveň střechy
izolace povlakové krytiny ostatní
izolace tepelné
izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí
izolace tepelné chlazených a temperovaných místností
izolace tepelné těles
izolace tepelné potrubí
izolace tepelné izolačními materiály s protipožární funkcí
izolace akustická a protiotřesová opatření
izolace akustická a protiotřesová opatření akustická opatření
izolace akustická a protiotřesová opatření protiotřesová opatření strojních zařízení
izolace akustická a protiotřesová opatření protiotřesová opatření stavebních konstrukcí
izolace proti chemickým vlivům
izolace proti chemickým vlivům stavebních konstrukcí
izolace proti chemickým vlivům technologických zařízení
zdravotně technické instalace kanalizace
zdravotně technické instalace kanalizace potrubí
zdravotně technické instalace kanalizace příslušenství
zdravotně technické instalace vodovod
zdravotně technické instalace vodovod potrubí
zdravotně technické instalace vodovod příslušenství
zdravotně technické instalace plynovod
zdravotně technické instalace plynovod potrubí
zdravotně technické instalace plynovod příslušenství
zdravotně technické instalace strojní vybavení
zdravotně technické instalace strojní vybavení čerpadla
zdravotně technické instalace strojní vybavení domovní vodárny
zdravotně technické instalace strojní vybavení tlakové nádrže
zdravotně technické instalace strojní vybavení kompresory
zdravotně technické instalace strojní vybavení příslušenství
zdravotně technické instalace zařizovací předměty
zdravotně technické instalace zařizovací předměty zařízení záchodů
zdravotně technické instalace zařizovací předměty zařízení koupelen
zdravotně technické instalace zařizovací předměty zařízení kuchyní
zdravotně technické instalace zařizovací předměty zařízení umýváren
zdravotně technické instalace zařizovací předměty zařízení pro přípravu teplé vody
zdravotně technické instalace zařizovací předměty zařízení pro vaření, vytápění a chlazení
zdravotně technické instalace zařizovací předměty zařízení laboratorní
zdravotně technické instalace zařizovací předměty zařizovací armatury
zdravotně technické instalace zařizovací předměty ostatní zařízení
zdravotně technické instalace předstěnové instalace
zdravotně technické instalace předstěnové instalace předstěnové
zdravotně technické instalace protipožární
zdravotně technické instalace protipožární ochrana pro potrubí
ústřední vytápění kotelny
ústřední vytápění kotelny kotle litinové
ústřední vytápění kotelny kotle ocelové
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7313
7318
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7328
7330
7331
7332
7333
7338
7340
7341
7342
7343
7344
7348
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7358
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7447
7448
7449
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7479
7480

ústřední vytápění kotelny vybavení kotelen
ústřední vytápění kotelny příslušenství
ústřední vytápění strojovny
ústřední vytápění strojovny rozdělovače
ústřední vytápění strojovny ohříváky
ústřední vytápění strojovny nádrže
ústřední vytápění strojovny čerpadla
ústřední vytápění strojovny ostatní
ústřední vytápění strojovny příslušenství
ústřední vytápění rozvodné potrubí
ústřední vytápění rozvodné potrubí ocelové
ústřední vytápění rozvodné potrubí měděné
ústřední vytápění rozvodné potrubí plastové
ústřední vytápění rozvodné potrubí příslušenství
ústřední vytápění armatury
ústřední vytápění armatury přírubové
ústřední vytápění armatury závitové a čepové
ústřední vytápění armatury horkovodní
ústřední vytápění armatury měřící
ústřední vytápění armatury příslušenství
ústřední vytápění otopná tělesa
ústřední vytápění otopná tělesa radiátory
ústřední vytápění otopná tělesa registry
ústřední vytápění otopná tělesa sálavá tělesa
ústřední vytápění otopná tělesa konvekční
ústřední vytápění otopná tělesa podlahové vytápění
ústřední vytápění otopná tělesa příslušenství
elektrozařízení rozvodný systém
elektrozařízení rozvodný systém rozvodnice
elektrozařízení rozvodný systém rozváděče
elektrozařízení rozvodný systém skříně
elektrozařízení rozvodný systém desky
elektrozařízení rozvodný systém ústředny
elektrozařízení rozvodný systém příslušenství
elektrozařízení rozvodný systém ostatní
elektrozařízení hrubá montáž
elektrozařízení hrubá montáž trubky
elektrozařízení hrubá montáž hadice
elektrozařízení hrubá montáž lišty, kanály
elektrozařízení hrubá montáž krabice
elektrozařízení hrubá montáž nosné prvky
elektrozařízení hrubá montáž uzemňovací a hromosvodné soustavy
elektrozařízení hrubá montáž ostatní
elektrozařízení rozvod vodičů
elektrozařízení rozvod vodičů holé vodiče
elektrozařízení rozvod vodičů izolované vodiče
elektrozařízení rozvod vodičů šňůry a lana
elektrozařízení rozvod vodičů kabely nn
elektrozařízení rozvod vodičů kabely vn
elektrozařízení rozvod vodičů kabely sdělovací
elektrozařízení rozvod vodičů přípojnicový rozvod
elektrozařízení rozvod vodičů ostatní
elektrozařízení soubory vodičů
elektrozařízení soubory vodičů ukončení vodičů holých
elektrozařízení soubory vodičů ukončení vodičů izolovaných
elektrozařízení soubory vodičů ukončení šňůr
elektrozařízení soubory vodičů ukončení kabelů
elektrozařízení soubory vodičů propojení
elektrozařízení soubory vodičů vyvazování
elektrozařízení soubory vodičů podpěrky a průchodky
elektrozařízení kompletace silových zařízení
elektrozařízení kompletace silových zařízení spínací ústrojí
elektrozařízení kompletace silových zařízení jistící ústrojí
elektrozařízení kompletace silových zařízení stykače, ovladače
elektrozařízení kompletace silových zařízení osvětlení
elektrozařízení kompletace silových zařízení přístroje
elektrozařízení kompletace silových zařízení transformátory
elektrozařízení kompletace silových zařízení měřící prvky
elektrozařízení kompletace silových zařízení ostatní
elektrozařízení kompletace sdělovacích zařízení
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7481
7482
7483
7484
7485
7486
7489
7490
7491
7492
7499
7510
7511
7512
7513
7515
7516
7517
7540

elektrozařízení kompletace sdělovacích zařízení zabezpečovací systémy (ústředny, čidla)
elektrozařízení kompletace sdělovacích zařízení kontrola přístupu a docházky
elektrozařízení kompletace sdělovacích zařízení kamerové systémy a průmyslová televize
elektrozařízení kompletace sdělovacích zařízení požární signalizace
elektrozařízení kompletace sdělovacích zařízení ozvučení
elektrozařízení kompletace sdělovacích zařízení péče o osoby (děti, senioři, pacienti)
elektrozařízení kompletace sdělovacích zařízení ostatní (kabely, akumulátory, testery apod.)
elektrozařízení ostatní práce a konstrukce
elektrozařízení ostatní práce a konstrukce kovové konstrukce
elektrozařízení ostatní práce a konstrukce ohnivzdorné konstrukce
elektrozařízení ostatní práce a konstrukce ostatní
technologická zařízení vzduchotechnika
technologická zařízení vzduchotechnika ventilátory
technologická zařízení vzduchotechnika klimatizační zařízení
technologická zařízení vzduchotechnika příslušenství
technologická zařízení vzduchotechnika potrubí
technologická zařízení vzduchotechnika chladicí zařízení
technologická zařízení vzduchotechnika rekuperační zařízení
technologická zařízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů

7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7550
7551
7552
7553
7559
7610
7611
7613
7614
7616
7618
7619
7621
7620
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7637
7638
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7653
7649
7650
7654
7656

technologická zařízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů fototermika (solární kolektory)
technologická zařízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů fotovoltaika
technologická zařízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů tepelná čerpadla
technologická zařízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů větrné elektrárny
technologická zařízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů vodní energie
technologická zařízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů biomasa
technologická zařízení zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů bioplyn
technologická zařízení výtahy, eskalátory
technologická zařízení výtahy, eskalátory výtahy
technologická zařízení výtahy, eskalátory eskalátory
technologická zařízení výtahy, eskalátory pohyblivé chodníky
technologická zařízení výtahy, eskalátory příslušenství
konstrukce prosvětlovací
konstrukce prosvětlovací stěny a příčky
konstrukce prosvětlovací střechy deskové
konstrukce prosvětlovací střechy - klenby a kopule
konstrukce prosvětlovací výplně otvorů
konstrukce prosvětlovací stropy deskové
konstrukce prosvětlovací ostatní
konstrukce tesařské stěny a příčky
konstrukce tesařské
konstrukce tesařské schodiště
konstrukce tesařské zastřešení
konstrukce tesařské úpravy povrchů
konstrukce tesařské podlahy a podlahové konstrukce
konstrukce tesařské výplně otvorů
konstrukce tesařské kompletní vázané konstrukce
konstrukce tesařské stropy a stropní konstrukce
konstrukce tesařské doplňky objektů
konstrukce montované
konstrukce montované z desek sádrokartonových
konstrukce montované z desek sádrovláknitých
konstrukce montované z desek cementovláknitých a cementových
konstrukce montované z desek minerálních
konstrukce montované z dřevěných dílců nebo panelů
konstrukce montované z kompletizovaných panelů
konstrukce klempířské
konstrukce klempířské krytiny a střešní prvky z plechu s upraveným povrchem
konstrukce klempířské krytiny a střešní prvky z mědi, zinku a titanzinku
konstrukce klempířské krytiny a střešní prvky z pozinkového a hlin. plechu
konstrukce klempířské fasádní prvky z pozink. a hliník. plechu
konstrukce klempířské fasádní prvky z mědi zinku a titanzinku
konstrukce klempířské otvory
konstrukce klempířské fasádní prvky z plastu a plechu s upraveným povrchem
konstrukce klempířské odvětrání
konstrukce krytina tvrdá střechy
konstrukce klempířské ostatní práce
konstrukce krytina tvrdá
konstrukce krytina tvrdá stěny
konstrukce krytina tvrdá požární zdi
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7657
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7666
7667
7668
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7687
7688
7710
7712
7714
7715
7719
7720
7722
7724
7725
7730
7732
7734
7735
7736
7739
7750
7754
7755
7760
7762
7764
7765
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7779
7810
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7819
7820
7821
7822
7823
7825
7826
7829
7830

konstrukce krytina tvrdá římsy, atiky, ohradní zdi
konstrukce krytina tvrdá ostatní
konstrukce truhlářské
konstrukce truhlářské stěny a příčky
konstrukce truhlářské schodiště
konstrukce truhlářské zábradlí
konstrukce truhlářské úpravy povrchů
konstrukce truhlářské výplně otvorů
konstrukce truhlářské výkladce
konstrukce truhlářské nábytek
konstrukce zámečnické
konstrukce zámečnické stěny a příčky
konstrukce zámečnické schodiště
konstrukce zámečnické zastřešení
konstrukce zámečnické obvodový plášť vč. obkladů
konstrukce zámečnické podlahy a podhledy
konstrukce zámečnické otvory
konstrukce zámečnické výkladce
konstrukce zámečnické doplňky
konstrukce zámečnické venkovní doplňky
konstrukce ocelové
konstrukce ocelové konstrukce typové
konstrukce ocelové konstrukce atypické
podlahy z dlaždic
podlahy z dlaždic schodiště
podlahy z dlaždic soklíky
podlahy z dlaždic nášlapné plochy
podlahy z dlaždic ostatní
podlahy z kamene
podlahy z kamene schodiště
podlahy z kamene sokly
podlahy z kamene nášlapné plochy
podlahy z litého teraca
podlahy z litého teraca schodiště
podlahy z litého teraca soklíky
podlahy z litého teraca nášlapné plochy
podlahy z litého teraca parapety
podlahy z litého teraca ostatní
podlahy skládané
podlahy skládané soklíky a lišty
podlahy skládané nášlapné plochy
podlahy povlakové
podlahy povlakové schodiště
podlahy povlakové soklíky a lišty
podlahy povlakové nášlapné plochy
podlahy povlakové ostatní
podlahy lité
podlahy lité komglomerované
podlahy lité polymerbetony
podlahy lité polymermalty
podlahy lité laminované
podlahy lité stěrky a potěry
podlahy lité nátěry
podlahy lité ostatní
dokončovací práce obklady
dokončovací práce obklady stropy
dokončovací práce obklady sloupy
dokončovací práce obklady stěny vnitřní
dokončovací práce obklady ostění
dokončovací práce obklady parapety
dokončovací práce obklady stěny vnější
dokončovací práce obklady ostatní
dokončovací práce obklady z kamene
dokončovací práce obklady z kamene stěny
dokončovací práce obklady z kamene stropy
dokončovací práce obklady z kamene sloupy
dokončovací práce obklady z kamene ostění
dokončovací práce obklady z kamene parapety
dokončovací práce obklady z kamene ostatní
dokončovací práce nátěry
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Kód Popis TSKPstat - U3
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7844
7850
7854
7859
7860
7864
7866
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7876
7877
7878
7879
7890
7891
7892
7893
7894
7899
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7959
8110
8120
8170
8220
8270
8280
8310
8360
8370
8510
8520
8530
8570
8610
8620
8630
8650
8670
8680
8710
8750
8770
8780
8790
8810
8820
8910
8920
8930

dokončovací práce nátěry ocelových konstrukcí
dokončovací práce nátěry kovových doplňkových konstrukcí
dokončovací práce nátěry otopných těles
dokončovací práce nátěry potrubí a armatur
dokončovací práce nátěry klempířských konstrukcí
dokončovací práce nátěry truhlářských výrobků
dokončovací práce nátěry tesařských konstrukcí
dokončovací práce nátěry omítek a betonových povrchů
dokončovací práce nátěry ostatní
dokončovací práce malby
dokončovací práce malby povrchů
dokončovací práce tapetování
dokončovací práce tapetování povrchů
dokončovací práce tapetování ostatní
dokončovací práce čalounické úpravy
dokončovací práce čalounické úpravy povrchů
dokončovací práce čalounické úpravy výplně
dokončovací práce čalounické úpravy ostatní
dokončovací práce zasklívání
dokončovací práce zasklívání stěn a příček, balkonového zábradlí, výtahových šachet
dokončovací práce zasklívání schodišťového zábradlí
dokončovací práce zasklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků
dokončovací práce zasklívání lodžií, zimních zahrad
dokončovací práce zasklívání oken a dveří
dokončovací práce zasklívání výkladů a firemních štítů
dokončovací práce zasklívání podhledů
dokončovací práce zasklívání ostatní
dokončovací práce povrchové úpravy technologických zařízení
dokončovací práce povrchové úpravy technologických zařízení úpravy povrchů
dokončovací práce povrchové úpravy technologických zařízení otryskání
dokončovací práce povrchové úpravy technologických zařízení nátěry
dokončovací práce povrchové úpravy technologických zařízení žárové stříkání
dokončovací práce povrchové úpravy technologických zařízení ostatní
ostatní konstrukce a práce PSV lokální vytápění
ostatní konstrukce a práce PSV lokální vytápění kamna
ostatní konstrukce a práce PSV lokální vytápění sporáky
ostatní konstrukce a práce PSV lokální vytápění pece a pizzerie
ostatní konstrukce a práce PSV lokální vytápění krby
ostatní konstrukce a práce PSV lokální vytápění venkovní krby
ostatní konstrukce a práce PSV lokální vytápění krbokamna
ostatní konstrukce a práce PSV lokální vytápění ostatní
potrubí z trub betonových drážkové
potrubí z trub betonových hrdlové
potrubí z trub betonových tvarovky
potrubí z trub železobetonových a předpjatých hrdlové
potrubí z trub železobetonových a předpjatých tvarovky
potrubí z trub železobetonových a předpjatých chráničky
potrubí z trub kameninových a keramických hrdlové
potrubí z trub kameninových a keramických drenážní
potrubí z trub kameninových a keramických tvarovky
potrubí z trub litinových tlakové hrdlové
potrubí z trub litinových tlakové přírubové
potrubí z trub litinových beztlaké
potrubí z trub litinových tvarovky
potrubí z trub ocelových (kov. mimo litin.) závitové
potrubí z trub ocelových (kov. mimo litin.) hladké
potrubí z trub ocelových (kov. mimo litin.) hrdlové
potrubí z trub ocelových (kov. mimo litin.) přírubové
potrubí z trub ocelových (kov. mimo litin.) tvarovky
potrubí z trub ocelových (kov. mimo litin.) chráničky
potrubí z trub plastických a skleněných z plastických hmot
potrubí z trub plastických a skleněných skleněné
potrubí z trub plastických a skleněných tvarovky pro potrubí z plast. hmot
potrubí z trub plastických a skleněných tvarovky pro potrubí skleněné
potrubí z trub plastických a skleněných ostatní
vedení elektro vzdušné
vedení elektro podzemní
ostatní konstrukce armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení
ostatní konstrukce tlakové zkoušky potrubí proplachování a dezinf. potrubí
ostatní konstrukce šachty armaturní na vodovodní síti
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Kód Popis TSKPstat - U3
8940
8950
8960
8970
8980
8990
9110
9120
9130
9140
9150

ostatní konstrukce šachty kanalizační
ostatní konstrukce objekty meliorační
ostatní konstrukce spadiště kanalizační
ostatní konstrukce skluzy kanalizační
ostatní konstrukce komory kabelových tratí
ostatní konstrukce doplňky trub. vedení
doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch záchytné bezpečnostní zařízení
doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch vodící bezpečnostní zařízení
doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch dočasné dopravní zařízení
doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch svislé dopravní značky
doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch vodorovné dopravní značky

9160
9180
9190
9210
9220
9230
9240
9250
9260
9270
9280
9290
9310
9330

doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch obrubníky a krajníky, zpomalovací prahy
doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch protihlukové clony
doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch ostatní
doplňující konstrukce a práce železniční úrovňové přejezdy
doplňující konstrukce a práce železniční úpravy ploch
doplňující konstrukce a práce železniční hrázky a nástupištní zídky
doplňující konstrukce a práce železniční provozovací zařízení
doplňující konstrukce a práce železniční ochranná zařízení
doplňující konstrukce a práce železniční návěstidla a označovací zařízení
doplňující konstrukce a práce železniční železniční propustky
doplňující konstrukce a práce železniční různé na městských drahách
doplňující konstrukce a práce železniční ostatní
různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb dilatační spáry a dilatační zařízení
různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb zkoušky konstrukcí a objektů

9340
9350
9360
9380
9390
9410
9420
9430
9440
9450
9460
9480
9490
9520
9530
9570
9580
9590
9610
9620
9630
9640
9650
9660
9670
9680
9690
9710
9720
9730
9740
9750
9760
9770
9780
9790
9810
9920
9980

různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb přepadová,ochranná zařízení rybníků a nádrží
různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb otevřené stoky (žlaby)
různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb drobné předměty a zařízení
různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb čištění usazenin a jiné
různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb ostatní
lešení a stavební výtahy řadové lešení
lešení a stavební výtahy vysunuté lešení
lešení a stavební výtahy prostorové lešení
lešení a stavební výtahy ochranné a záchytné konstrukce
lešení a stavební výtahy stavební výtah, ostatní zdvihadla a pracovní plošina
lešení a stavební výtahy pojízdné a zavěšené lešení
lešení a stavební výtahy podpěrné lešení
lešení a stavební výtahy ostatní
různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb čištění objektů
různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb doplňky budov
různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb doplňky zemědělských objektů
různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb výkony výtvarných umění a řemesel
různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb ostatní
bourání konstrukcí základů
bourání konstrukcí zdiva a pilířů
bourání konstrukcí stropů vč. schodišť, nosných konstrukcí inž. staveb
bourání konstrukcí samostatných trámů a průvlaků
bourání konstrukcí podlah, dlažeb a podkladů
bourání konstrukcí ostatních stavebních konstrukcí
bourání konstrukcí přisekávání a osekávání zdiva
bourání konstrukcí vybourání otvorových výplní
bourání konstrukcí instalačních vedení
prorážení otvorů a ostatní bourací práce prorážení otvorů ve zdivu
prorážení otvorů a ostatní bourací práce prorážení otvorů ve stropech a schodištích
prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání výklenků a kapes ve zdivu
prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh
prorážení otvorů a ostatní bourací práce podchycování konstrukcí
prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání doplňkových předmětů
prorážení otvorů a ostatní bourací práce vrtání, řezání a frézování
prorážení otvorů a ostatní bourací práce otlučení omítek a povrchů
prorážení otvorů a ostatní bourací práce doprava a úprava vybouraných hmot
demolice stavebních konstrukcí
ostatní práce HSV doprava prefabrikovaných dílců
ostatní práce HSV přesun hmot
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