SEKCE F – STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE
41 Budovy a jejich výstavba
41.0 Budovy a jejich výstavba
41.00 Budovy a jejich výstavba
Tato t ída zahrnuje také služby developerských subjekt! v oblasti bytových a nebytových stavebních
projekt!.

41.00.1 Bytové budovy
41.00.10 Bytové budovy

41.00.2 Nebytové budovy
41.00.20 Nebytové budovy
Z:
- budovy používané jako sklady a pro výrobní a montážní "innosti pr!myslových podnik! (továrny,
závody a dílny)
- budovy ur"ené a využívané zejména pro obchod nebo práci ur"enou pro obchod (pro velkoobchod
i maloobchod)
- kancelá ské a bankovní budovy, autobusová a železni"ní nádraží, letištní terminály, parkovací
garáže, "erpací stanice
- krytá za ízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté stadiony
(zimní stadiony, t#locvi"ny, tenisové a víceú"elové sportovní haly, lod#nice, boxerské ringy atd.)
- budovy pro kulturní a spole"enské ú"ely, jako jsou kina, divadla, koncertní sín#, tane"ní sály a no"ní
kluby
- budovy pro ubytování a stravování, jako jsou hotely, motely, penziony, hostely, ubytovny, restaurace
- budovy pro výchovu a vzd#lávání, jako jsou univerzity a jiná školní za ízení, knihovny, archivy
a muzea
- budovy pro zdravotnické ú"ely a sociální pé"i, jako jsou nemocnice a ozdravovny
- nebytové budovy jinde neza azené, jako jsou sakrální a v#ze$ské budovy

41.00.3 Výstavba bytových budov (nové stavby, p ístavby, p estavby a renovace)
41.00.30 Výstavba bytových budov (nové stavby, p ístavby, p estavby a renovace)
N:
- výstavbu speciálních betonových nebo ocelových konstrukcí pro budovy (43.99.40, 43.99.50)

41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, p ístavby, p estavby a renovace)
41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, p ístavby, p estavby a renovace)
Z:
- výstavbu sklad! a pr!myslových budov (nap . pro výrobu, pro spot ební pr!mysl), budov pro lehký
pr!mysl a zem#d#lských budov
- výstavbu komer"ních a administrativních budov, jako jsou kancelá ské a bankovní budovy,
konferen"ní centra, nákupní centra, parkovací garáže, "erpací stanice a autobusová a železni"ní
nádraží, letištní terminály
- výstavbu budov pro kulturní a spole"enské ú"ely, jako jsou kina, divadla, koncertní sín#, tane"ní sály
a no"ní kluby
- výstavbu budov pro ubytování a stravování, jako jsou hotely, motely, penziony, hostely, ubytovny,
restaurace
- výstavbu budov pro výchovu a vzd#lávání, jako jsou univerzity a jiná školní za ízení, knihovny,
archivy a muzea
- výstavbu budov pro zdravotnické ú"ely a sociální pé"i, jako jsou nemocnice a ozdravovny
- výstavbu krytých za ízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté
stadiony (zimní stadiony, t#locvi"ny, tenisové a víceú"elové sportovní haly, lod#nice, boxerské ringy
atd.)
- výstavbu nebytových budov jinde neza azených, jako jsou sakrální a v#ze$ské budovy
N:
- výstavbu pro ú"ely t#žebního a zpracovatelského pr!myslu, která není výstavbou budov (42.99.21)

42 Inženýrské stavby a jejich výstavba
Tento oddíl zahrnuje také služby developerských subjekt! v oblasti inženýrského stavitelství,
nezahrnuje však služby developerských subjekt! v oblasti bytových a nebytových stavebních projekt!
(41.00).

42.1 Silnice a železnice a jejich výstavba
42.11 Silnice a dálnice a jejich výstavba
42.11.1 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a p!ší a letištní dráhy
42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a p!ší a letištní dráhy
Z:
- dálnice (krom# visutých dálnic), silnice, ulice a jiné komunikace pro vozidla a chodce
- svodidla, nezast ešené parkovací plochy, p íjezdové cesty, podjezdy, nadjezdy, podchody, nadchody
a cyklistické stezky
- letištní vzletové a p istávací dráhy v"etn# pojezdových drah a souvisejících letištních konstrukcí
jiných než budov
N:
- visuté dálnice (42.13.10)
- dálni"ní tunely (42.13.10)

42.11.2 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a p!ší a letištních drah
42.11.20 Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a p!ší a letištních drah
Z:
- výstavbu spodní stavby dálnic, silnic, ulic, jiných cest pro vozidla a chodce a nezast ešených
parkovacích ploch
- výstavbu a rekonstrukce povrch! vozovek a parkoviš% asfaltem, betonem atd.
- výstavbu stezek pro chodce, konstrukcí omezova"! rychlosti, cyklistických stezek atd.
- instalaci svodidel, silni"ních zábran (nízkých odd#lujících zídek), svislého dopravního zna"ení atd.
- vytvá ení, údržbu a zna"ení stezek
- údržbu a opravy silnic
- stavbu letištních vzletových a p istávacích drah, v"etn# pojížd#cích drah a parkovacích ploch pro
letadla
- vodorovné dopravní zna"ení vozovek, vyzna"ení parkoviš% a podobných ploch
N:
- výstavbu visutých dálnic, tunel! a most! (42.13.20)
- práce na silnici související s potrubím a kabely (voda, kanalizace, plyn, elekt ina, telefon atd.) (42.21,
42.22)
- výstavbu trak"ního vedení pro železni"ní trat# (42.22.21)

42.12 Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba
42.12.1 Železnice a podzemní dráhy
42.12.10 Železnice a podzemní dráhy
Z:
- železni"ní spodek pro dálkové a p ím#stské vlaky, tramvaje, metra a rychlodráhy
- konstrukce pro elektrifikaci železnic
N:
- tunely pro podzemní kolejovou dopravu (42.13.10)

42.12.2 Výstavba železnic a podzemních drah
42.12.20 Výstavba železnic a podzemních drah
Z:
- výstavbu železnic, v"etn# podzemních drah:

• pokládání št#rku a kolejí (železni"ního spodku a svršku)
• instalaci výhybek
• výstavbu (instalace) tra%ových zabezpe"ovacích a kontrolních za ízení
• výstavbu lanových a podobných drah
- renovaci a opravy železni"ních tratí
N:
- výstavbu tunel! pro podzemní kolejovou dopravu (42.13.20)

42.13 Mosty a tunely a jejich výstavba
42.13.1 Mosty a tunely
42.13.10 Mosty a tunely
Z:
- mosty a viadukty z kovu, betonu nebo jiných materiál!, pro všechny druhy pozemní dopravy a pro
p#ší
- visuté dálnice pro automobilovou dopravu
- tunely
ZT:
- tunely pro podzemní kolejovou dopravu
N:
- podjezdy a podchody (42.11.10)
- d!lní stavby (42.99.11)

42.13.2 Výstavba most" a tunel"
42.13.20 Výstavba most" a tunel"
N:
- výstavbu dálnic, silnic, železnic a letištních drah (42.11, 42.12)
- výstavbu související s vodními díly (42.91)
- montáž ocelových konstruk"ních prvk! (43.99.50)
- hloubení šachet (43.99.90)

42.2 Inženýrské sít! a jejich výstavba
42.21 Inženýrské sít! pro kapaliny a plyny a jejich výstavba
42.21.1 Inženýrské sít! pro kapaliny a plyny
42.21.11 Dálková potrubí pro kapaliny a plyny
Z:
- dálková pozemní a podmo ská potrubí pro p epravu ropných produkt! a plynu
- dálková pozemní a podmo ská potrubí pro p epravu vody a jiných produkt!
N:
- místní potrubní vedení plynu nebo vody (42.21.12)
42.21.12 Místní potrubí pro kapaliny a plyny
Z:
- místní potrubí pro vodu, kanalizaci, jiné kapaliny a plyny
42.21.13 Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní ady a potrubí; úpravny vod, #istírny odpadních
vod a p e#erpávací stanice

42.21.2 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
ZT:
- výstavbu, opravy a úpravy kanalizace
N:
- výkopové práce (43.12.12)
42.21.21 Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny
Z:
- výstavbu dálkových pozemních, podzemních a podmo ských potrubí pro:
• ropu a plyn
• vodu (i deš%ovou) a kanalizaci
• jiné kapaliny a plyny
42.21.22 Výstavba místních potrubí (v#. pomocných prací) pro kapaliny a plyny
Z:
- výstavbu místních potrubí v"etn# pomocných prací pro:
• vodu nebo kanalizaci
• teplou vodu
• plyn a páru
• jiné kapaliny a plyny
42.21.23 Výstavba zavlažovacích systém" (kanál"), vodovodních ad" a potrubí, úpraven vod,
#istíren odpadních vod a p e#erpávacích stanic
N:
- výstavbu potrubí a vodovodních a kanaliza"ních sítích (42.21.21 – dálkové, 42.21.22 – místní)
42.21.24 Vrtání studní a výstavba septik"
Z:
- vrtání nebo hloubení vodních studní
- instalaci "erpadel a trubních systém! do studní
- výstavbu (instalování) septik!

42.22 Inženýrské sít! pro elekt inu a telekomunikace a jejich výstavba
42.22.1 Inženýrské sít! pro elekt inu a telekomunikace
42.22.11 Dálkové elektrické a komunika#ní sít!
Z:
- dálková vysokonap#%ová elektrická p enosová vedení (kabely)
- dálková pozemní nebo podmo ská telekomunika"ní p enosová vedení
42.22.12 Místní elektrické a komunika#ní sít!
Z:
- místní elektrická vedení
- komunika"ní p enosová vedení (kabely)
- dopl$kové konstrukce, jako jsou stožáry p enosového vedení v"etn# antén a trafostanic a rozvoden
pro místní distribuci
42.22.13 Elektrárny
Z:
- za ízení pro výrobu elekt iny v"etn# za ízení pro jaderné elektrárny

42.22.2 Výstavba inženýrských sítí pro elekt inu a telekomunikace
42.22.21 Výstavba dálkových elektrických a komunika#ních sítí
Z:
- výstavbu a opravy dálkových nadzemních elektrických vedení v"etn# trak"ních vedení pro železni"ní
trat#
- výstavbu a opravy dálkových podmo ských nebo podzemních elektrických vedení
- výstavbu a opravy dálkových pozemních telekomunika"ních p enosových vedení
- výstavbu a opravy dálkových podmo ských nebo podzemních telekomunika"ních p enosových vedení
N:
- výstavbu místních vedení (42.22.22)
- výkopové práce (43.12.12)
42.22.22 Výstavba místních elektrických a komunika#ních sítí
Z:
- výstavbu a opravy místních elektrických vedení, nadzemních i podzemních, v"etn# výstavby
dopl$kových konstrukcí (nap . trafostanic a rozvoden)
- výstavbu a opravy místních komunika"ních p enosových vedení, nadzemních i podzemních, v"etn#
výstavby dopl$kových konstrukcí (nap . stožár! p enosového vedení)
- výstavbu antén a trafostanic pro místní distribuci
N:
- výstavbu dálkových komunika"ních a elektrických vedení (42.22.21)
- výkopové práce (43.12.12)
- instalaci vedení pro kabelovou televizi uvnit budov (43.21.10)
42.22.23 Výstavba elektráren
Z:
- výstavbu všech typ! elektráren

42.9 Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba
42.91 Vodní díla a jejich výstavba
42.91.1 Pob ežní a p ístavní stavby, p ehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
42.91.10 Pob ežní a p ístavní stavby, p ehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby
Z:
- p ístavní dna a p ístavní kanály, vlnolamy, mola, p ístavní hráze atd.
- stavby a konstrukce pro vodní dopravu na ekách a kanálech
- p ehrady a podobné stavby zadržující vodu
- náb eží a ochranné hráze

42.91.2 Výstavba pob ežních a p ístavních staveb, p ehrad, hrází a jiných
hydromechanických staveb
42.91.20 Výstavba pob ežních a p ístavních staveb, p ehrad, hrází a jiných hydromechanických
staveb
Z:
- výstavbu a opravy p ístavních a í"ních staveb, rekrea"ních a sportovních p ístaviš% (mariny),
náb ežních a p ístavních hrází, kotviš%, dok! a podobných p ístavních za ízení
- výstavbu a opravy p ehrad a hrází
- výstavbu a opravy zdymadel, propustí, jezových polí a stup$!, suchých dok!, skluz!, pohyblivých
jez! a jiných hydromechanických konstrukcí
- bagrování, odstra$ování kamení a bahna a jiné stavební práce na hydromechanických stavbách
- práci pod vodou (potáp#"!, žabích muž! apod.) a r!zné vodní inženýrské práce
- výstavbu a opravy jiných vodních d#l
N:
- pokládání podmo ských kabel! (42.22.21)
- výstavbu elektráren (42.22.23)
- beran#ní pilot (43.99.30)

42.99 Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba
42.99.1 Ostatní inženýrské stavby j. n.
42.99.11 D"lní a výrobní stavby
Z:
- d!lní a p íbuzná za ízení, jako jsou d!lní nakládací a vykládací stanice, d!lní šachty a v#že, tunely
a štoly
- výrobní za ízení pro výrobu základních chemických látek, slou"enin, lé"iv atd.
- specializovaná výrobní za ízení jinde neza azené, nap . slévárny železa, vysoké a koksovací pece
N:
- budovy pro zpracovatelský pr!mysl, které nejsou specializovány na výrobu ur"itých produkt!
(41.00.20)
42.99.12 Stavby pro sport a rekreaci
Z:
- otev ené sportovní stadiony a h išt# pro sporty obvykle provozované pod širým nebem (nap . pro
fotbal, baseball, rugby, lehkou atletiku, automobilové a cyklistické závody, jezdecké závody)
- za ízení pro rekreaci, nap . golfová h išt#, za ízení pláží, horské turistické p íst ešky a rekrea"ní
za ízení park! a p írodních park!
N:
- krytá sportovní za ízení a tribuny pro diváky (41.00.20)
42.99.19 Další inženýrské stavby j. n.
Z:
- rozd#lené pozemky (parcely) v"etn# p ipravených p ístup! k infrastruktu e (k silnicím, komunikacím
atd.)
- ostatní inženýrská díla j. n.

42.99.2 Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n.
42.99.21 Výstavba d"lních a výrobních staveb
Z:
- výstavbu a opravy d!lních a p íbuzných za ízení, nap . nakládacích a vykládacích stanic, d!lních
šachet a v#ží
- výstavbu a opravy chemických a specializovaných za ízení, nap . výrobních za ízení pro výrobu
základních chemických látek a slou"enin, sléváren železy, vysokých a koksovacích pecí
N:
- výstavbu skladiš% a pr!myslových budov (41.00.40)
42.99.22 Výstavba staveb pro sport a rekreaci
Z:
- výstavbu konstrukcí a vyrovnávání ploch pro stadiony a jiná h išt# pro sporty obvykle provozované
pod širým nebem, jako je fotbal, baseball, rugby, lehká atletika, motocyklové, cyklistické a jezdecké
závody
- výstavbu za ízení pro rekreaci, nap . golfových h iš%, za ízení pláží, horských turistických p íst ešk!,
rekrea"ních za ízení park! a p írodních park!
N:
- p ípravu staveništ# v"etn# p ípravných zemních prací (43.12.1)
42.99.29 Výstavba dalších inženýrských staveb j. n.
Z:
- d#lení pozemk! (parcel) v"etn# p ípravy p ístupu k infrastruktu e (silnicím, komunikacím atd.)
- výstavbu ostatních inženýrských d#l j. n.

43 Specializované stavební práce
43.1 Demoli#ní práce, p íprava staveništ! a pr"zkumné vrtné práce
43.11 Demoli#ní práce
43.11.1 Demoli#ní práce
43.11.10 Demoli#ní práce
Z:
- stržení (demolici) budov a jiných konstrukcí
- demolici vozovek

43.12 P íprava staveništ!
43.12.1 P íprava staveništ!
43.12.11 P íprava p"dy a pozemku; asana#ní práce
Z:
- p ípravné práce pro zem#d#lskou p!du
- p ípravu staveništ# pro následné stavební práce, v"etn# odst el! a odstra$ování skal
- p ípravu pro d!lní "innost: odstra$ování skrývkové zeminy a další p íprava nerostných naleziš%,
v"etn# hloubení tunel!, krom# t#žby ropy a zemního plynu
- vy"išt#ní staveništ#, odstran#ní podrostu
- stabilizace zeminy
- horizontální vrty pro pokládání kabel! nebo drenážních trubek
- kopání p íkop! pro odvodn#ní staveništ#
N:
- vrtání vztahující se k t#žb# ropy a zemního plynu (09.10.11)
- vrtání studní (42.21.24)
43.12.12 Výkopové zemní práce a p esun zeminy
Z:
- výkopy p íkop! pro m#stskou kanalizaci, inženýrské sít#, komunikace atd.
- výkopy p íkop! pro r!zné stavby
- odstra$ování kontaminované p!dy
- sanace území
- rozsáhlé zemní práce, výkopy, svahování, p emis%ování zeminy p i stavb# násp! nebo zá ez! p ed
výstavbou komunikací (silnic, dálnic, železnic, atd.)
- jiné výkopy a zemní práce j. n.

43.13 Pr"zkumné vrtné práce
43.13.1 Pr"zkumné vrtné práce
43.13.10 Pr"zkumné vrtné práce
Z:
- zkušební vrty a jádrové vrtání pro stavební, geofyzikální, geologické a podobné ú"ely
N:
- vrtné práce související s t#žbou ropy a zemního plynu (09.10.11)
- zkušební vrty b#hem d!lní "innosti (09.90.1)
- vrtání studní (42.21.24)

43.2 Elektroinstala#ní, instalatérské a ostatní stavebn! instala#ní práce
43.21 Elektroinstala#ní práce
43.21.1 Elektroinstala#ní práce
43.21.10 Elektroinstala#ní práce
Z:
- specializované elektroinstala"ní práce týkající se instalace základních elektrických sítí v budovách
a jiných stavbách
- elektroinstala"ní práce spojené s instalací spot ebi"!
- elektroinstalace systém! nouzové dodávky elektrické energie
- instalace požárn# bezpe"nostních systém! a bezpe"nostních za ízení proti vloupání na staveništi
- instalace všech typ! domácích antén v"etn# satelitních antén
- instalace vedení kabelové televize uvnit budovy
- elektroinstalace telekomunika"ního vedení
- elektroinstalace jiného elektrického za ízení, v"etn# elektrických kolektor! solární energie
a podlahového topení
- instalace elektrom#r!
- instalace osv#tlení a signaliza"ních systém! pro silnice, letišt# a p ístavy
N:
- instalace elektromotor!, generátor! a transformátor! v elektrárnách (33.20.50)
- instalace tra%ových zabezpe"ovacích a kontrolních za ízení (42.12.20)
- instalace topných za ízení (43.22.12)
- instalace sprinklerových (st íkacích, rozprašovacích) hasicích za ízení (43.22.11)
- instalace protipožární izolace (43.29.11)

43.22 Instalatérské, topená ské a plyna ské práce
43.22.1 Instalace rozvod" vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace
43.22.11 Instalace rozvod" vody a kanalizace
Z:
- instalace trubních rozvod! teplé a studené vody (tj. instalatérské práce) v"etn# instalace požárních
sprinkler! (st íka"!)
- instalace pevného sanitárního vybavení (sanitární keramiky)
- další instalatérské práce
- instalace suchovod!, tj. vedení tlakové vody pro hašení požáru (v"etn# požárních hydrant!
s hadicemi a nástavci)
- pokládání vedení odpadní vody (kanalizace)
- instalace vodom#r!
- "išt#ní a odblokování odpadních trubek v budovách
N:
- instalace topných systém! (43.22.12)
43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace
Z:
- instalace topení (elektrického, plynového, olejového, naftového nebo neelektrických solárních
kolektor!), v"etn# souvisejících trubních rozvod! a klempí ských prací
- instalace a údržbu regula"ních za ízení úst edního vytáp#ní
- napojení na dálkové vytáp#ní
- údržbu a opravy domácích kotl! a ho ák!
- instalace klimatiza"ních, ventila"ních a chladících za ízení pro obydlí, po"íta"ová centra, kancelá e
a obchody, v"etn# souvisejících trubních rozvod! a klempí ských prací
N:
- údržbu a opravy pr!myslových kotl! (33.12.14)
- instalace, opravy a údržbu pr!myslových klimatiza"ních a chladících za ízení (33.12.18, 33.20.29)
- elektroinstalace elektrických solárních kolektor! a podlahového topení (43.21.10)
- "išt#ní komín! (81.22.13)

43.22.2 Instalace rozvod" plynu
43.22.20 Instalace rozvod" plynu
Z:
- instalace rozvod! pro dodávku r!zných plyn! (nap . kyslíku v nemocnicích)
- instala"ní práce spojené s instalací plynových spot ebi"!
- instalace plynom#r!
N:
- instalace topení (43.22.12)
- instalace ventilace a klimatizace (43.22.12)

43.29 Ostatní stavebn! instala#ní práce
43.29.1 Ostatní stavebn! instala#ní práce
43.29.11 Izola#ní práce
Z:
- tepelné izolace (nap . zateplení zdí na ochranu proti po"así)
- tepelné izolace trubek pro teplou a studenou vodu, kotl!, vedení a potrubí
- zvukové izolace
- protipožární izolace
N:
- akustické práce (43.39.19)
- izolace proti vod# (43.99.10)
43.29.12 Montáž (osazení) plot", zábradlí, m íží
Z:
- instalace plot!, zábradlí apod. z r!zných materiál! (drát#ných, d ev#ných, ocelových,
ze sklolaminátu) na nádvo ích, h ištích, u obytných dom! i pr!myslových budov
- instalace (kovových) požárních schodiš%
43.29.19 Ostatní instala#ní práce j. n.
Z:
- instalace výtah!, eskalátor!, pohyblivých chodník!, v"etn# údržby a oprav
- instalace automatických a otá"ivých dve í
- instalace žaluzií a markýz
- instalace reklamních a firemních štít! (i sv#telných)
- instalace bleskosvod!
- jinde neklasifikované instala"ní práce nepovažované za sou"ást základní konstrukce budovy
- jiné instalace j. n.

43.3 Kompleta#ní a dokon#ovací práce
43.31 Omítká ské práce
43.31.1 Omítká ské práce
43.31.10 Omítká ské práce
Z:
- vnit ní a vn#jší omítká ské nebo štukatérské práce a la%ování
- instalace lehkých stavebních desek (nap . sádrokartonu)
N:
- zvukové izolace (43.29.11)

43.32 Truhlá ské práce
43.32.1 Truhlá ské práce
43.32.10 Truhlá ské práce
Z:
- instalace dve ních a okenních rám! a dve í (mimo automatických a otá"ivých), oken, okenic,
la%kových okenic, garážových vrat atd. z jakéhokoliv materiálu
- pancé ování dve í a jejich instalace
- instalace protipožárních dve í
- instalace vnit ních schodiš%, vestav#ných sk íní, kuchy$ských linek
- instalace obkladových desek, panel! atd.
- instalace posuvných p í"ek a falešných strop! na kovové konstrukce
- instalace verand a zimních zahrad v rodinných domech
N:
- instalace plot! a zábradlí (43.29.12)
- instalace automatických a otá"ivých dve í (43.29.19)
- ozdobné ková ské práce (43.39.11)
- montáž voln# stojícího nábytku (95.24.10)

43.33 Obkládání st!n a pokládání podlahových krytin
43.33.1 Obklada#ské práce
43.33.10 Obklada#ské práce
Z:
- pokládání obklad! a podlahových dlaždic a kachl! z keramiky, betonu nebo kamene v interiéru nebo
exteriéru budov a jiných staveb
- dekorativní obkládání vn#jších zdí keramickými materiály, kamenem, cihlami atd.

43.33.2 Tapetování a ostatní obkládání st!n a pokládání podlahových krytin
43.33.21 Práce s teracem, mramorem, žulou a b idlicí
Z:
- pokládání na míst# litého teraca, interiérového mramoru, žuly nebo b idlice
N:
- pokládání dlaždic (43.33.10)
43.33.29 Tapetování a ostatní obkládání st!n a pokládání podlahových krytin j. n.
Z:
- pokládání koberc!, linolea a jiných pružných podlahových krytin, v"etn# p íslušných dokon"ovacích
prací
- pokládání d ev#ných obklad! st#n a podlah, v"etn# parket, a p íslušné dokon"ovací práce, jako je
pískování, voskování, tmelení atd.
- lepení tapet a jiných pružných materiál! na st#ny
- odstra$ování tapet
N:
- pokládání kamenných, cementových a keramických dlaždic (43.33.10)
- lití betonových podlah (krom# betonových dlaždic) (43.99.40)

43.34 Malí ské, nat!ra#ské a sklená ské práce
43.34.1 Malí ské a nat!ra#ské práce
43.34.10 Malí ské a nat!ra#ské práce
Z:
- malí ské a nat#ra"ské práce (zejména dekora"ní) uvnit dom! a budov a podobné práce (aplikace
nát#r!, lak! atd.)
- malí ské a nat#ra"ské práce (zejména ochranné) vn#jší (nap . natírání st ech, post ik krov! proti
šk!dc!m)
- natírání zábradlí, m íží, dve í a okenních rám! atd.
- malí ské a nat#ra"ské práce na inženýrských dílech
- odstra$ování maleb a nát#r!
N:
- nat#ra"ské práce pro vodorovné dopravní zna"ení vozovek, vyzna"ení parkoviš% a podobných ploch
(42.11.20)
- izola"ní práce proti vod# (43.99.10)

43.34.2 Sklená ské práce
43.34.20 Sklená ské práce
Z:
- instalace sklen#ných obložení a pláš%!, zrcadlových st#n a jiných sklen#ných produkt!
- interiérové práce, jako je zasklívání oken
N:
- osazování oken (43.32.10)

43.39 Ostatní kompleta#ní a dokon#ovací práce
43.39.1 Ostatní kompleta#ní a dokon#ovací práce
43.39.11 Ozdobné práce
Z:
- instalace standardních nebo zakázkových plechových díl!
- dekorativní práce se železem nebo ocelí a ozdobné nebo architektonické práce z kovu
- instalace m ížových kryt! na radiátory
N:
- klempí ské práce (43.91.19)
43.39.19 Ostatní kompleta#ní a dokon#ovací práce j. n.
Z:
- akustické práce spojené s instalací akustických panel!, obkláda"ek a jiných materiál! na interiérové
zdi a stropy
- úklid nových budov po stavb#
- kompletace a dokon"ovací práce v budovách j. n.
N:
- zvukovou izolaci budov (43.29.11)

43.9 Ostatní specializované stavební práce
43.91 Pokrýva#ské práce
43.91.1 Pokrýva#ské práce
43.91.11 Práce na st ešních konstrukcích
Z:
- instalace st ešních konstrukcí (krov! apod.)
43.91.19 Ostatní pokrýva#ské práce
Z:
- pokládání st ešních krytin z jakéhokoliv materiálu
- instalace okap! a svod!, obíjení šindelem a stavbu plechových st ech (klempí ské práce)
N:
- natírání st ech (43.34.10)

43.99 Ostatní specializované stavební práce j. n.
43.99.1 Izola#ní práce proti vod!
43.99.10 Izola#ní práce proti vod!
Z:
- izolace proti vod# na plochých st echách a st ešních terasách
- izolace proti vod# na vn#jších pláštích konstrukcí (i podpovrchových)
- izolace proti vlhkosti
N:
- jiné izola"ní práce (43.29.11)

43.99.2 Lešená ské práce
43.99.20 Lešená ské práce
Z:
- stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin
- pronájem lešení zahrnující jeho postavení a demontáž
N:
- pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a demontáž (77.32.10)

43.99.3 Beran!ní pilot; základové práce
43.99.30 Beran!ní pilot; základové práce
N:
- výkopové práce (43.12.12)
- betoná ské práce (43.99.40)

43.99.4 Betoná ské práce
43.99.40 Betoná ské práce
Z:
- lití betonu do bedn#ní a jiné práce obecn# používající beton (základy, podkladové vrstvy, základové
desky, sloupy, podp#ry, podlahy atd.)
- stavbu bedn#ní a výztuh
- zpev$ování základ!
- stavbu bedn#ní pro železobetonové konstrukce vyžadující specializované dovednosti nebo vybavení
s ohledem na velikost, rozsah nebo použitou metodu
- stavbu kupolí a tenkých betonových sko epin
- ohýbání a svá ení oceli pro železobetonové konstrukce

N:
- prefabrikované stavební dílce z betonu (23.61.12)
- beton p ipravený k lití (23.63.10)
- stavební práce zahrnující povrchové úpravy ulic, silnic a ve ejných chodník! (42.11.20)
- výstavbu most! a visutých dálnic (42.13.20)
- výstavbu tunel! (42.13.20)

43.99.5 Montáž ocelových konstruk#ních prvk"
43.99.50 Montáž ocelových konstruk#ních prvk"
Z:
- stavební práce na ocelových konstrukcích
- instalace a montáž prefabrikovaných díl! z konstruk"ní oceli pro budovy a jiné konstrukce, jako jsou
mosty, "ásti mostových je áb! (pokud jsou pevn# spojeny s konstrukcí stavby nebo mají vlastní
základy), stožáry elektrického vedení
- instalace a montáž záv#sových st#n (oplášt#ní)
- p íslušné svá ecí práce

43.99.6 Zednické práce
43.99.60 Zednické práce
Z:
- zd#ní cihel, tvárnic, usazování kamen! a jiné zednické práce
N:
- pokládání podlahových krytin a nást#nných obklad! (43.33)
- betoná ské práce (43.99.40)

43.99.7 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
43.99.70 Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí
Z:
- instalace, montáž a stavbu prefabrikovaných staveb a konstrukcí
- instalace všech typ! m#stského mobiliá e (nap . p íst ešk! na autobusových zastávkách, lavi"ek)
N:
- montáž a výstavbu budov (41.00.30, 41.00.40)
- instalaci a montáž prefabrikovaných ocelových díl! (43.99.50)

43.99.9 Ostatní specializované stavební práce j. n.
43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.
Z:
- výstavbu továrních komín!
- výstavbu žáruvzdorných vyzdívek pecí atd.
- výstavbu otev ených (nezast ešených) plaveckých bazén!
- výstavbu ozdobných krb!
- "išt#ní fasád ("išt#ní parou, pískování apod.)
- pronájem je áb! a jiného vybavení, které nelze p i adit ur"ité stavební "innosti, s obsluhou
- další specializované stavební práce j. n.
N:
- p!j"ování stavebních stroj! a vybavení s obsluhou pro specializované stavební práce (specializované
stavební služby v sekci F)
- p!j"ování stavebních stroj! a vybavení bez obsluhy (77.32.10)

