Stav 5-01

Roční výkaz
odvětvových ukazatelů
ve stavebnictví

Registrováno
ČSÚ ČV 62/11
ze dne 9. 6.2010
IKF 162011

za rok 2011
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2011. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz doručte do 1. 3. 2012
Krajská správa ČSÚ v Brně, Jezuitská 2, 601 59 Brno
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

IČO

CZ- NACE

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví výkazu:
IČO
- identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
CZ-NACE - kód podle Klasifikace ekonomických činností za převažující činnost zpravodajské jednotky
Společné vysvětlivky:
Hodnotové ukazatele se uvádějí v tisících Kč. Všechny vykazované údaje musí být celočíselné, tj. bez desetinných míst. Pokud
požadované údaje nelze zjistit v potřebném členění z evidence, uvede se kvalifikovaný odhad.
K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).

© 21.09.2011

Stav 5-01 str. 2/6
IČO

094
str.:
cel.str.:

Stavební práce "S"
v tuzemsku
v členění podle obcí
(v tis. Kč bez DPH)

v tom
Čís.
řád.

Kód
obce

"S"
celkem

10094
Název obce
Celkem ČR [1]

a

1

01

X

02
03
04
05
06
07
08
v tom

09
10
11
12
13
14
15
16

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

X

[1] Vyplňte pouze na straně 1, na straně 2 a dalších se ř.01 nevyplňuje.

2

nová výstavba a rekonstrukce a modernizace
bytové
budovy

nevýrobní

výrobní

inženýrské
stavby

vodohospodářské
stavby

opravy
a
údržba

3

4

5

6

7

8

nebytové budovy

ze sl. 2
pro
veřejné
zadavatele

9
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104

Struktura stavebních děl
podle klasifikace CZ-CC
(v tis. Kč bez DPH)

04104

v tom
Celkem
CZ- Čís. ve sledovaném
CC řád.
nová výstavba rekonstrukce
období
a modernizace
a

b

Budovy jednobytové

1110

01

Budovy dvoubytové

1121

02

Budovy tří a vícebytové

1122

03

Budovy bytové ostatní

1130

04

Hotely

1211

05

Budovy ostatní pro krátkodobé ubytování

1212

06

Budovy administrativní

1220

07

Budovy pro obchod

1230

08

Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály

1241

09

Garáže

1242

10

Budovy pro průmysl

1251

11

Budovy skladů, nádrže a sila

1252

12

Budovy pro společenské a kulturní účely

1261

13

Muzea a knihovny

1262

14

Školy, univerzity a budovy pro výzkum

1263

15

Budovy pro zdravotnictví

1264

16

Budovy pro sport

1265

17

Budovy pro zemědělství

1271

18

Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity

1272

19

Historické nebo chráněné památky

1273

20

Budovy nebytové ostatní

1274

21

Dálnice

2111

22

Místní a účelové komunikace

2112

23

Dráhy železniční dálkové

2121

24

Dráhy kolejové městské a ostatní

2122

25

Plochy letišť

2130

26

Mosty a visuté dálnice

2141

27

Tunely a podchody

2142

28

Přístavy a plavební kanály

2151

29

Vodní stupně

2152

30

Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění 2153

31

Vedení dálková trubní plynu, ropy a ost. produktů

2211

32

Vedení dálková trubní vody

2212

33

Vedení dálková telekomunikační

2213

34

Vedení dálková elektrická

2214

35

Vedení místní trubní plynu

2221

36

Vedení místní trubní vody

2222

37

Vedení místní trubní kanalizace

2223

38

Vedení místní elektrická a telekomunikační

2224

39

Stavby důlní a pro těžbu

2301

40

Stavby elektráren (díla energetická výrobní)

2302

41

1

2

3

opravy
a údržba
4
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104

Struktura stavebních děl
podle klasifikace CZ-CC
(v tis. Kč bez DPH) pokračování

04104

v tom
Celkem
CZ- Čís.
CC řád. ve sledovaném nová výstavba rekonstrukce
období
a modernizace
a

b

Stavby pro chemický průmysl

2303

42

Stavby pro ostatní průmysl j. n.

2304

43

Sportovní hřiště

2411

44

Ostatní stavby pro sport a rekreaci

2412

45

Ostatní inženýrská díla j. n.

2420

46

Kontrolní součet (součet všech řádků)

1

2

3

opravy
a údržba
4

99

Metodické vysvětlivky (proti minulému roku nezměněny)
Výkaz šetří v oddílech 094 a 104 stavební práce "S" v členění podle obce místa stavby a položek Klasifikace stavebních děl CZ-CC.
Stavební práce provedené v poddodávce pro jiné a příjmy z developerských činností se zde neuvádějí.
Stavebními pracemi se rozumí provádění specializovaných i nespecializovaných stavebních činností. Patří sem práce na
novostavbách, opravách, provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba prefabrikovaných objektů na
staveništi a staveb dočasného charakteru. Zahrnují se i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnota zabudovaného
materiálu a konstrukcí. Jedná se o práce uvedené v CZ-CPA pod kódy 41,42 a 43.
Do stavebních prací se nezahrnují developerské činnosti (zajištění finančních, technických a hmotných zdrojů). Příjmy z těchto
činností se na tomto výkaze nevykazují.
Stavební práce „S“ (provedené podle dodavatelských smluv celkem) představují celkovou hodnotu vlastních výkonů ze stavební
činnosti (včetně zabudovaných materiálů) a přijatých poddodávek stavebních prací od jiných stavebních podniků (cizích
výkonů); nepatří sem poddodávky pro jiné stavební dodavatele (právní subjekty) stavebních prací ani dodávky
stavebních prací realizované mezi závodovými jednotkami vlastního podniku (nejsou součástí „S“ ukazatele). Jde tedy
o součet všech výkonů (stavebních prací provedených na základě smlouvy o dodávce pro konečného uživatele) vlastních
a cizích (od poddodavatelů) zúčtovaných zpravodajskou jednotkou konečnému uživateli (stavebníkovi) provedených pouze
v tuzemsku.
Hodnota stavebních prací „S“ je sledována v tis. Kč. Vykazuje se bez daně z přidané hodnoty.
Objem skutečně provedených stavebních prací se uvede ve fakturovatelných hodnotách (tj. bez ohledu na realizaci finanční úhrady),
přičemž ty stavební výkony, které ještě nebyly zúčtovány, je nutno ohodnotit pomocí věrohodných odhadů. Znamená to, že se
vykazují provedené stavební práce, nikoli až práce vyfakturované; odhad objemu provedených, ale dosud nezúčtovaných
prací lze provést např. podle počtu odpracovaných hodin nebo podle spotřeby materiálu.
Oba oddíly využívají Klasifikace stavebních děl CZ-CC, a to tak, že objemy stavebních prací rozepsaných v oddílu 104 podle
jednotlivých položek se shrnou do oddílu 094 podle směrů výstavby.
Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukcích, modernizacích, opravách a údržbě se člení do těchto směrů:
a) bytové budovy (oddíl 094 ř.01, sl.3) - kód CZ-CC 1110, 1121, 1122 a 1130 tj. součet ř.01 až 04 oddílu 104, sl.2+3;
b) nebytové budovy nevýrobní (oddíl 094 ř.01, sl.4) - kód CZ-CC 1211, 1212, 1220, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273,
1274, tj. součet ř.05 až 07, 13 až 17, 19 až 21 oddílu 104, sl.2+3;
c) nebytové budovy výrobní (oddíl 094 ř.01, sl.5) - kód CZ-CC 1230, 1241, 1242, 1251, 1252, 1271, tj. součet ř.08 až 12 a 18 oddílu
104, sl.2+3;
d) inženýrské stavby (oddíl 094 ř.01, sl.6) - sekce 2 CZ-CC kromě 2151, 2152, 2153, tj. součet ř.22 až 28 a 32 až 46 oddílu 104,
sl.2+3;
e) vodohospodářské stavby (oddíl 094 ř.01, sl.7) - kód CZ-CC 2151, 2152, 2153, tj. součet ř.29 až 31 oddílu 104, sl.2+3.
f) opravy a údržba (oddíl 094 ř.01, sl.8) je součtem ř.01 až 46 oddílu 104 sl.4.

094
V rámečku pod číslem oddílu se vyplní číslo strany oddílu (str. odd.) a celkový počet stran (cel. str.), tj. při použití jednoho formuláře
se uvede “str. odd.: 1“, “cel. str.: 1“. Pokud je počet vykazovaných položek větší než počet řádek bianco oddílu 094, použije se
další formulář s tím, že na každém dalším formuláři musí být rovněž vyplněno záhlaví a v rámečku pod číslem oddílu vyplněno
číslo další strany a celkový počet vyplněných stran za podnik (např. na druhé straně oddílu při celkovém počtu dvou použitých
stran se vyplní “str. odd.: 2“, “cel. str.: 2“).
Pokud jste prováděli práce ve větším počtu obcí a počet stran by přesáhl 4, kontaktujte příslušného pracovníka ČSÚ. Data budou
předána náhradním způsobem (pomocí xls. formátu).
ř.01: Uvedou se celkové objemy stavebních prací provedených podle dodavatelských smluv za ČR celkem, tj. za všechny níže
uvedené obce. Na straně 2 a dalších se ř.01 nevyplňuje.
ř.02 až 16: Uvedou se odpovídající hodnoty sl.2 až 9 za jednotlivé obce, ve kterých zpravodajská jednotka v daném roce realizovala
stavební práce.
sl.1: Uvede se kód obce podle číselníku obcí (CIS_0043, CISOB), vedeného v databázi číselníků ČSÚ. Číselník naleznete na
internetových stránkách ČSÚ na adrese http://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=43&razeni=na
sl.2: V jednotlivých řádcích platí, že sl.2 = součet sl.3 až 8.
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sl.3 až 7: Uvedou se stavební práce v členění podle výše uvedených směrů výstavby. Nelze-li zařazení do směrů provést
jednoznačně, provede se podle převažujícího účelu.
sl.8: Uvedou se stavební práce, které odstraňují běžné opotřebení a dílčí závady stavebních děl.
sl.9: Uvedou se hodnoty ze sl. 2, které odpovídají hodnotě stavebních prací, které byly realizovány pro veřejné zadavatele. Zadavatel
veřejné zakázky je právnická osoba, která v souladu s platnými předpisy o finančním hospodaření používá veřejných
prostředků k financování veřejných zakázek. Veřejnou zakázkou se rozumějí práce, výkony, služby a výrobky sloužící
k uspokojování veřejných potřeb, financované plně nebo zčásti ze státního rozpočtu, z rozpočtů měst a obcí nebo ze státních
fondů. Nepatří sem obchodní společnosti, případně i organizace ve státním vlastnictví, pokud nesplňují podmínky uvedené
v předchozí větě.

104
Stavební práce "S" se člení podle položek Klasifikace stavebních děl CZ-CC.
Budovy jsou klasifikovány podle převažujícího užívání. Budovy užívané nebo určené pro několik účelů užívání (např. kombinace
bytového domu, hotelu a úřadu) jsou označeny rovněž jediným klasifikačním kódem podle hlavního (převažujícího) užívání
(kriteriem je procento podílu na celkové využitelné podlahové ploše).
Mezi oddílem 094 a oddílem 104 platí: oddíl 094 ř.01, sl.2 = oddíl 104 ř.99, sl.1; oddíl 094 ř.01, sl.8 = oddíl 104 ř.99, sl.4.
Některé bližší vysvětlivky:
ř.01: 1110 - budovy jednobytové, budovy jednobytové se služebním vybavením, chalupy pro rekreaci jednobytové, chaty pro rekreaci
jednobytové, oplocení budov 1110.
ř.02: 1121 - budovy dvoubytové, budovy dvoubytové se služebním vybavením, chalupy pro rekreaci dvoubytové, chaty pro rekreaci
dvoubytové, oplocení budov 1121.
ř.03: 1121 -budovy tří a více bytové (typové i netypové), chalupy pro rekreaci tří a více bytové, chaty pro rekreaci tří a více bytové,
oplocení budov 1121.
ř.04: 1130 - budovy bytové ostatní, budovy se službami sociální péče, budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod., budovy
bytové ostatní j.n., oplocení budov 1130. Nepatří sem: kliniky, nemocnice a zařízení ústavní zdravotní péče (1264), vězení,
kasárna (1274), ubytovny rekreační (1212).
ř.05: 1211 - budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení, budovy restaurací, barů, kaváren, oplocení budov 1211. Nepatří sem:
ubytovny rekreační, horské boudy a útulky, kempy (1212).
ř.06: 1212 - budovy ostatní pro krátkodobé ubytování, oplocení budov 1212.
ř.07: 1220 - budovy administrativní, budovy peněžních ústavů, budovy veřejné správy, budovy pošt, budovy administrativní ostatní,
oplocení budov 1220.
ř.08: 1230 - budovy pro obchod, budovy obchodních domů, budovy pro obchod, služby, budovy prodejen, podzemní obchodní
střediska, oplocení budov 1230. Zahrnuje: čerpací stanice, lékárny, haly pro veletrhy, tržnice, kiosky, budovy autoservisů.
ř.09: 1241 - budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející, budovy pro rozhlasové a televizní vysílání,
zastřešená nástupiště a rampy, budovy letišť, budovy (věže) majáků, podzemní budovy pro telekomunikace, nádraží
a terminály, oplocení budov 1241.
ř.10: 1242 - garáže, garáže nadzemní i podzemní, oplocení budov 1242.
ř.11: 1251- budovy pro průmysl, budovy výrobní pro energetiku, budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod, podzemní
budovy pro průmysl, oplocení budov 1251. Nepatří sem: budovy skladů pro zemědělství(1271), stavební díla čistíren a úpraven
(2223).
ř.12: 1252 - budovy skladů, nádrže a sila, zásobníky a jámy pozemní, podzemní sklady, nádrže a sila, oplocení staveb 1252. Nepatří
sem: sila posklizňové úpravy a budovy pro skladování a zemědělských produktů (1271).
ř.13: 1261- budovy divadel, budovy kin, budovy zoologických a botanických zahrad, budovy pro společenské a kulturní účely j.n.,
podzemní budovy pro společenské a kulturní účely, oplocení budov 1261.
ř.14: 1262 - budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů, oplocení budov 1262. Nepatří sem: historické památky(1273).
ř.15: 1263 - budovy škol a univerzit, budovy pro vědu a výzkum, podzemní budovy pro vzdělávání, výzkum, vědu apod., oplocení
budov 1263. Nepatří sem: studentské domovy (1130), knihovny (1262), fakultní nemocnice (1264).
ř.16: 1264 - budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou, budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických
zařízení, budovy léčebných ústavů a lázeňských léčeben, budovy hygienicko – epidemiologické služby, budovy středisek péče
o matku a dítě, podzemní budovy pro zdravotnictví, oplocení budov 1264. Nepatří sem: budovy lékáren (1230), budovy sociální
péče (1130).
ř.17: 1265 - budovy pro halové sporty, zastřešené tribuny, zastřešené stadióny, kryté bazény, budovy tělocvičen, budovy jízdáren,
budovy pro sport a rekreaci j.n., oplocení staveb 1265.
ř.18: 1271 - zemědělské budovy pro rostlinnou produkci, skleníky pro pěstování rostlin, budovy pro živočišnou produkci, budovy pro
skladování a úpravu zemědělských produktů, sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí, podzemní budovy pro
zemědělství, oplocení staveb 1271. Nepatří sem: konstrukce chmelnic a vinic (2420), skleníky v botanických zahradách (2412),
sila pro krmné směsi (1252).
ř.19: 1272 - chrámy, kostely, synagogy apod., krematoria, pohřební síně, hřbitovy a hřbitovní budovy, oplocení 1272, osvětlovací síť
vnější staveb 1272.
ř.20: 1273 - hrady a zámky, pomníky, kašny a podobná drobná architektura a ostatní chráněné památky, osvětlovací síť vnější
památek 1273.
ř.21: 1274 - budovy nebytové ostatní, podzemní budovy nebytové ostatní, oplocení budov 1274. Zahrnuje: nápravné ústavy, věznice,
kasárna, podzemní kryty, veřejné záchodky, veřejné lázně.
ř.22: 2111 - dálnice a silnice dálničního typu, silnice I. a II. třídy, parkoviště u dálnic a silnic, oplocení staveb 2111, osvětlovací síť
staveb 2111, signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2111.
ř.23: 2112 - komunikace v obcích, komunikace pozemní místní a účelové j.n., parkoviště a plochy charakteru pozemních místních
komunikací, oplocení staveb 2112, osvětlovací síť staveb 2112, signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2112. Zahrnuje
také lesní přibližovací cesty.
ř.24: 2121 - spodek drah železničních dálkových, svršek drah železničních dálkových – tratě, svršek drah železničních dálkových –
stanice, svršek drah železničních dálkových – výhybky, svršek drah železničních dálkových – vlečky, oplocení staveb 2121,
osvětlovací síť staveb 2121, signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2121.
ř.25: 2122 - spodek drah kolejových městských a ostatních, svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy, svršek drah
kolejových j.n., dráhy visuté, oplocení staveb 2122, osvětlovací síť staveb 2122, signalizační a zabezpečovací zařízení staveb
2122.
ř.26: 2130 - dráhy vzletové a přistávací, ostatní plochy letišť, oplocení letišť, osvětlovací síť letišť, signalizační a zabezpečovací
zařízení letišť.
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ř.27: 2141 - mosty silničních komunikací včetně estakád, mosty drážních komunikací, mosty sdružené, mosty průmyslové a lávky
pro pěší, visuté dálnice, oplocení staveb 2141, osvětlovací síť staveb 2141, signalizační a zabezpečovací zařízení staveb
2141. Nepatří sem: lávky nebo mosty o rozpětí nejvýše 2 m (součást stavebního díla v jehož rámci je budován), akvadukty
(2153).
ř.28: 2142 – tunely, štoly (kromě důlních), podchody, šachty (kromě důlních a šachet u podzemních vedení), osvětlovací síť staveb
2142, signalizační a zabezpečovací zařízení staveb 2142.
ř.29: 2151 – přístavy, plavební vodní kanály, objekty sportovní plavební, loděnice, plavební komory, zdvihadla lodní a žlaby
nakloněné, mola, doky, vlnolamy apod., ostatní vodní díla, oplocení staveb 2151, osvětlovací síť staveb 2151, signalizační
a zabezpečovací zařízení staveb 2151.
ř.30: 2152 - přehrady a nádrže na tocích, hráze, jezy a stupně na tocích, vodní elektrárny (spodní stavba), úpravy vodních toků
(regulace), oplocení staveb 2152, osvětlovací síť staveb 2152.
ř.31: 2153 - mosty vodohospodářské (akvadukty), závlahy, odvodnění, oplocení staveb 2153, osvětlovací síť staveb 2153.
ř.32: 2211 – ropovody, plynovody, vedení dálková trubní ostatních chemických produktů, šachty trubních vedení 2211, vedení
dálková trubní j.n., nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních, stavby pro přepravu a distribuci plynu, ropy
a ostatních produktů (kromě budov), oplocení staveb 2211, osvětlovací síť staveb 2211.
ř.33: 2212 - řady vodovodní přívodní a zásobovací, řady násoskové, sítě prameništní sběrné, řady parovodní, řady teplovodní
a horkovodní, řady vzduchovodní, vzduchovody, vedení dálková trubní kanalizační, vedení dálková trubní vody j.n., šachty
trubních vedení 2212, nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod – pozemní (kromě budov), související čerpací stanice,
úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov), podzemní stavby vodního hospodářství j.n., oplocení staveb 2212,
osvětlovací síť vnější staveb 2212.
ř.34: 2213 - vedení dálková telekomunikační, vedení dálková telekomunikační nadzemní (meziměstská, mezistátní), vedení dálková
telekomunikační nadzemní j.n., vedení dálková kabelová telekomunikační podzemní (meziměstská, mezistátní), vedení
dálková telekomunikační podzemní j.n., chráničky vedení dálkových telekomunikačních podzemních, šachty podzemních
vedení 2213, věže pro vysílání, retranslační věže a telekomunikační stožáry, stavby provozní telekomunikační j.n. (kromě
budov), oplocení staveb 2213, osvětlovací síť vnější staveb 2213.
ř.35: 2214 - vedení dálková VVN venkovní nadzemní, vedení dálková VN venkovní nadzemní, vedení dálková elektrická nadzemní
j.n., vedení dálková VVN podzemní, vedení dálková VN podzemní, vedení dálková elektrická podzemní j.n., šachty
podzemních vedení 2214, transformovny, měnírny a rozvodny vedení dálkových, oplocení staveb 2214, osvětlovací síť vnější
staveb 2214.
ř.36: 2221 - vedení místní trubní plynu, sítě místní plynovodní, vedení místní ostatních plynů, šachty místních podzemních vedení
2221, stavby pro přepravu a distribuci plynu a ostatních produktů.
ř.37: 2222 - vedení místní trubní vody, sítě místní vodovodní rozvodné, sítě průmyslové vody cirkulační, vodovody požární, sítě
místní teplovodní a horkovodní, sítě místní parovodní, sítě místní vzduchovodní, šachty místních vodovodních vedení 2222,
vedení místní trubní vody j.n., nádrže vod pozemní, věžové zásobníky vody, vrty čerpací (studny vrtané), studny j.n. a jímání
vody, fontány, hydranty, kašny, oplocení staveb 2222, osvětlovací síť staveb 2222.
ř.38: 2223 - vedení místní trubní kanalizace, vedení místní trubní kanalizace j.n., šachty místních vedení kanalizace 2223, nádrže,
jímky, stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov), oplocení staveb 2223, osvětlovací síť vnější staveb
2223.
ř.39: 2224 - vedení místní VN venkovní nadzemní, vedení místní NN venkovní nadzemní, vedení trakční (trolejová), místních
železnic a drah kolejových, vedení trakční (trolejová) místních drah nekolejových, vedení a rozvody místní nadzemní j.n.,
vedení místní VN podzemní, vedení místní NN podzemní, sítě kabelové osvětlovací samostatné j.n., vedení místní elektrická
podzemní j.n., chráničky vedení místních podzemních, šachty vedení místních podzemních 2224, transformovny, rozvodny,
měnírny vedení místních, vedení místní telekomunikační nadzemní, traťová, síťová, vedení místní telekomunikační nadzemní
spojovací, vedení místní telekomunikační nadzemní zprostředkovací, vedení místní telekomunikační nadzemní účastnická,
vedení rozhlasu po vedení, telekomunikační sítě rozvodné v nespojových organizacích nadzemní, vedení místní
telekomunikační nadzemní j.n., vedení kabelová místní podzemní traťová, síťová, vedení kabelová místní podzemní spojovací,
vedení kabelová místní podzemní zprostředkovací, vedení kabelová místní podzemní účastnická, sítě pro informatiku
(kabelová televize, datové sítě apod.) podzemní, řídící sítě slaboproudé (jednotný čas, veřejné požární hlásiče, napájecí sítě
rozhlasu, návěštní apod.) podzemní, vedení kabelová místní podzemní speciální, telekomunikační sítě rozvodné
v nespojových organizacích podzemní, vedení telekomunikační místní podzemní j.n., ostatní díla pro energetiku - základy
apod. energetických zařízení, podzemní stavby pro energetiku, oplocení staveb 2224, osvětlovací síť vnější staveb 2224.
ř.40: 2301 - díla důlní - vrty a jámy, díla důlní - šibíky, překopy, chodby, štoly, díla důlní – prostorová díla a díla důlní ostatní, věže,
stožáry, věžové zásobníky pro hornictví a těžbu surovin, objekty úpravy surovin, objekty výroby stavebních hmot, dráhy lanové
pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů, různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov), základy
technologických výrobních zařízení, oplocení staveb 2301, osvětlovací síť vnější staveb 2301.
ř.41: 2302 - objekty jaderných (atomových) elektráren (kromě budov), objekty provozní pomocné a speciální jaderných, elektráren
(kromě budov), objekty provozní jaderných neenergetických reaktorů (kromě budov), objekty elektráren tepelných, větrných,
hydroelektráren a spaloven (kromě budov), ostatní stavby pomocné apod. elektrárenské (kromě budov), podzemní stavby
elektrárenské, věže chladicí pro energetiku, stavby výrobní pro energetiku j.n. (kromě budov), komíny vysoké a kanály kouřové
pro energetiku, základy energetických technologických výrobních zařízení, oplocení staveb 2302, osvětlovací síť vnější staveb
2302.
ř.42: 2303 - stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov), stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu
(kromě budov), věže, stožáry, věžové zásobníky chemických podniků, průmyslové komíny chemických podniků, stavby
výrobní chemických podniků j.n. (kromě budov), podzemní stavby chemických podniků, oplocení staveb 2303, osvětlovací síť
staveb 2303.
ř.43: 2304 - stavby pro ostatní průmysl j.n., stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov), stavby pozemní doplňkové pro hutní
a těžký průmysl, stavby výrobní pro ostatní průmysl j.n. (kromě budov), stavby pro úpravu surovin - kromě stavebních hmot,
podzemní stavby pro ostatní průmysl, věže, stožáry, věžové zásobníky - pro ostatní průmysl, průmyslové komíny pro ostatní
průmysl, základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl, oplocení staveb 2304, osvětlovací síť staveb 2304.
ř.44: 2411 - plochy stadiónů, plochy hřišť a cvičišť, golfová hřiště, koupaliště nekrytá, dostihové dráhy, venkovní střelnice, nekryté
plochy sportovišť ostatních, oplocení staveb 2411, osvětlovací síť staveb 2411.
ř.45: 2412 - parky a zahrady, dětská a školní hřiště, plochy lyžařských tratí, plochy nekrytých kluzišť, přístavní příslušenství, pro
plachetnice, jachty a sportovní lodě, ostatní stavby pro sport a rekreaci (kromě budov), oplocení staveb 2412, osvětlovací síť
staveb 2412.
ř.46: 2420 - stavby inženýrské vojenské (kromě budov), odpalovací rampy a základny pro satelity, podzemní stavby vojenské,
skládky odpadů, pomníky a jiná drobná architektura, zdi a valy samostatné, oplocení samostatné j.n., konstrukce chmelnic,
konstrukce vinic, ostatní inženýrské stavby j.n., osvětlovací síť vnější staveb 2420. Zahrnuje také technické rekultivace.

