Příloha k zákonu č. 586/1992 Sb.

TŘÍDĚNÍ HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPIN

ODPISOVÁ SKUPINA 1

Položka+) SKP++)	  Název+++)

 (1-1)	  01.21.13	Hovězí dobytek (skot) plemenný
 (1-2)	  01.21.14	Hovězí dobytek (skot) chovný
 (1-3)	  01.22.11	Jen: ovce chovné a plemenné
 (1-4)	  01.22.12	Jen: kozy chovné a plemenné
 (1-5)	  01.22.14	Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
 (1-6)	  01.23.12	Vepřový dobytek plemenný
 (1-7)	  01.23.13	Vepřový dobytek chovný
 (1-8)	  01.24.16	Jen: hejna husí
 (1-9)	  01.24.17	Jen: hejna husí
 (1-10)	  25.24.25	Ochranné pokrývky hlavy (přilby) z plastů
 (1-11)	  25.24.27	Kancelářské a školní potřeby z plastů
 (1-12)	  26.15.23	Laboratorní sklo a sklo pro zdravotnictví a farmaceutické účely
 (1-13)	  26.24.1	Laboratorní chemická a technická keramika
 (1-14)	  26.81.11	Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky
 (1-15)	  28.62	Nástroje a nářadí kromě: nástrojů na strojní tváření za tepla SKP 28.62.50
 (1-16)	  29.32.14	Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv
 (1-17)	  29.32.40	Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování a rozprašování pro zemědělství a zahradnictví
 (1-18)	  29.32.50	Samonakládací a samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
 (1-19)	  29.32.65	Jen: stroje a zařízení pro pěstování chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces, ošetřování luk a trávníků (kromě žacích), pěstování léčivých rostlin
 (1-20)	  29.40.5	Ruční mechanizované nářadí a nástroje
 (1-21)	  30.0	Kancelářské stroje a počítače
 (1-22)	  32.20.11	Jen: přístroje pro radiotelefonii
 (1-23)	  32.20.12	Televizní kamery
 (1-24)	  32.20.20	Elektrické přístroje pro drátovou telefonii a telegrafii (včetně faxů)
 (1-25)	  32.30.11	Jen: příjímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii jinde neuvedené
 (1-26)	  32.30.44	Jen: přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii jinde neuvedené
 (1-27)	  33.2	Měřicí, kontrolní, navigační a jiné přístroje kromě: přesných vah, kreslicích a rýsovacích přístrojů a nástrojů pro měření délky v SKP 33.20.3
 (1-28)	  33.3	Zařízení pro řízení průmyslových procesů
 (1-29)	  34.10.2	Dvoustopá motorová vozidla osobní
 (1-30)	  34.10.3	Motorová vozidla sloužící k přepravě deseti a více osob (autobusy) kromě: trolejbusů a elektrobusů
 (1-31)	  34.10.4	Jen: motorová vozidla pro nákladní dopravu pro jmenovité užitečné zatížení do 1,5 t (dodávková)
 (1-32)	  34.10.53	Vozidla speciální (pro jízdu na sněhu, golfových hřištích apod.)
 (1-33)	  35.20.33	Jen: vozíky kolejové důlní a malodrážní
 (1-34)	  35.42	Jízdní kola
 (1-35)	  36.63.2	Psací potřeby
 (1-36)	  36.63.74	Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům
 (1-37)	  36.63.76	Umělé květiny, listoví, ovoce a výrobky z nich zhotovené
 (1-38)	  36.63.77	Zejména: pomůcky pro ochranu trupu, dýchadel, končetin 
                                           - pomůcky učební kromě plastových v SKP 25.24.27
 (1-39)	  72.20	Nehmotný majetek: počítačové programy (software) 
                                           -jen magnetická média s instrukcemi pro počítače a znalosti, popř. zkušenosti podobné povahy


ODPISOVÁ SKUPINA 2

Položka+) SKP++)	  Název+++)

 (2-1)	  01.22.13	Koně (užitkoví, plemenní, chovní)
 (2-2)	  17.40.2	Ostatní konfekční textilní výrobky zejména:	lodní plachty, stany, padáky
 (2-3)	  17.51.1	Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem)
 (2-4)	  17.52	Jen: lana a síťované výrobky
 (2-5)	  17.54.38	Textilní výrobky pro technické účely
 (2-6)	  19.2	Galanterní, sedlářské a technické výrobky z přírodních a kompozitních usní
 (2-7)	  20.30.20	Konstrukce a stavební části (celky) ze dřeva zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
 (2-8)	  22.11	Knihy, slovníky, atlasy, glóbusy a podobně
 (2-9)	  25.23.20	Konstrukce a stavební části (celky) z plastů zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
 (2-10)	  25.24	Ostatní výrobky z plastů kromě: ochranných pokrývek hlavy (přilby) v SKP 25.24.25 - školních a kancelářských potřeb v SKP 25.24.27
 (2-11)	  28.61	Nožířské zboží
 (2-12)	  28.62.50	Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
 (2-13)	  28.63.1	Závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky
 (2-14)	  28.71	Ocelové nádoby o objemu menším než 300 litrů
zejména: cisterny, sudy, bubny, kádě
 (2-15)	  28.72	Drobné kovové obaly zejména: hliníkové sudy, barely apod., zásobníky pro jakékoliv materiály o objemu menším než 300 litrů
 (2-16)	  28.73.1	Výrobky z drátu zejména: lana a pásy
 (2-17)	  29.11.11	Lodní motory
 (2-18)	  29.12.2	Čerpadla a zdviže na kapaliny
 (2-19)	  29.22.14	Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
 (2-20)	  29.22.17	Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů
 (2-21)	  29.22.18	Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů
 (2-22)	  29.23.13	Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla kromě: těchto zařízení pro domácnost
 (2-23)  	  29.24.1	Jen: zařízení pro úpravu vod o kapacitě 2000 ekvivalentních obyvatel
 (2-24)	  29.24.2	Stroje a zařízení k čištění lahví, balení, vážení, stříkací a rozstřikovací stroje zejména: osobní a ostatní váhy, hasicí zařízení, tryskací zařízení, obalovací zařízení
 (2-25)	  29.24.31	Odstředivky jinde neuvedené
 (2-26)	  29.24.32	Kalandry nebo jiné válcovací stroje (s výjimkou strojů pro válcování kovů nebo skla)
 (2-27)	  29.24.33	Prodejní automaty
 (2-28)	  29.24.40	Stroje, přístroje a laboratorní zařízení jinde neuvedené ke zpracování materiálů, postupy spočívajícími ve změně teploty
 (2-29)	  29.24.6	Myčky nádobí průmyslové
 (2-30)	  29.31	Traktory pro zemědělství a lesnictví
 (2-31)	  29.32	Ostatní stroje pro zemědělství a lesnictví
kromě: rozmetadel mrvy a umělých hnojiv v SKP 29.32.14
                                         - mechanických přístrojů ke stříkání, rozstřikování a rozprašování tekutin a prášků v SKP 39.32.40
                                         - samonakládacích a samovýklopných přívěsů, návěsů a nástaveb pro hnojení a přípravu hnojiv v SKP 29.32.50
                                         - zařízení pro pěstování chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces, ošetřování luk a trávníků (kromě žacích), pro pěstování léčivých rostlin, 
                                         zařízení servisní a kontrolní pro stroje ke hnojení v SKP 29.32.65      
 (2-32)	  29.40	Obráběcí stroje, lisy a strojírenská zařízení 
                                         kromě: ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů v SKP 29.40.5
 (2-33)	  29.52.1	Stroje pro hlubinné dolování
 (2-34)	  29.52.2	Stroje pro přemísťování zeminy a povrchové dobývání kromě: kolesových rypadel a zakladačů
 (2-35)	  29.52.3	Ostatní stroje pro povrchové dobývání
 (2-36)	  29.52.4	Stroje pro práci s nerostnými hmotami a na tvarování odlévacích forem
 (2-37)	  29.52.50	Pásové traktory
 (2-38)	  29.53.1	Stroje pro potravinářský průmysl a pro zpracování tabáku
 (2-39)	  29.54	Stroje pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl (včetně šicích strojů pro domácnost)
 (2-40)	  29.56	Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro domácnost) zejména: - stroje pro tisk, brožování a vazbu knih a ofsetové tiskařské stroje v SKP 29.56.1
                                         - ždímačky prádla v SKP 29.56.21
                                         - sušicí stroje průmyslové v SKP 29.56.22
                                         - stroje pro zpracování kaučuku a plastů v SKP 29.56.23
                                         - stroje pro zpracování skla v SKP 29.56.25
                                         - účelové stroje pro výrobu jinde neuvedené v SKP 29.56.25
 (2-41)	  29.60.13	Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně včetně loveckých
 (2-42)	  29.71	Elektrické přístroje pro domácnost
 (2-43)	  29.72	Neelektrické přístroje pro domácnost
 (2-44)	  31.10.31	Jen: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla do 2,5 MW elektrického výkonu
 (2-45)	  31.10.31	Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla do 2,5 MW elektrického  
                                         výkonu
 (2-46)	  31.4	Akumulátory, galvanické články a baterie
 (2-47)	  31.50	Svítidla zejména: lampy, světelné reklamy a znaky, lustry, světlomety
 (2-48)	  31.61.22	Spouštěče (též pracující jako samostatné generátory), ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
 (2-49)	  31.62	Ostatní elektrické vybavení
                                         zejména:
- akustické, vizuální a signalizační zařízení
                                         - ochranná, zabezpečovací, návěstní apod. zařízení
 (2-50)	  32.20	Televizní a rozhlasové vysílače a přístroje pro drátovou telefonii a telegrafii
kromě:
- televizních kamer v SKP 32.20.12
                                         - studiové záznamové a reprodukční techniky v SKP 32.20.11
                                         - přístrojů pro radiotelefonii v SKP 32.20.11
                                         - elektrických přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii v SKP 32.20.20
 (2-51)	  32.30	Televizní a rozhlasové přijímače, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu apod. zařízení a příslušenství (včetně antén a parabolických antén všech druhů)
kromě: přijímacích přístrojů pro radiotelefonii nebo radiotelegrafiii v SKP 32.30.11 a 32.30.44
 (2-52)	  33.10	Zdravotnické a chirurgické přístroje a zařízení a přístroje pro ortopedické účely
 (2-53)	  33.20.3	Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací přístroje a nástroje pro měření délky
 (2-54)	  33.4	Optické přístroje zejména: dalekohledy, optické mikroskopy, lasery, zařízení a přístroje s tekutými krystaly, fotopřístroje, kinokamery, promítací přístroje, zvětšovací a zmenšovací
                                         přístroje, fotoblesky, promítací plátna, vybavení fotolaboratoří, čtecí přístroje      
 (2-55)	  33.50.1	Hodiny a hodinky
 (2-56)	  34.10.3	Jen: trolejbusy a elektrobusy
 (2-57)	  34.10.4	Motorová vozidla pro nákladní dopravu kromě: motorových vozidel pro nákladní dopravu pro jmenovité užitečné zatížení do 1,5 t (dodávkových)
 (2-58)	  34.10.51	Terenní vyklápěcí vozy (dampry)
 (2-59)	  34.10.52	Jeřábové automobily
 (2-60)	  34.10.54	Motorová vozidla pro speciální použití, jinde neuvedená
 (2-61)	  34.20.2	Přívěsy, návěsy, kontejnery
 (2-62)	  34.30.20	Ostatní samostatné předměty pro motorová vozidla
 (2-63)	  35.12	Rekreační a sportovní čluny
 (2-64)	  35.30	Letadla a kosmické lodě, včetně družic
 (2-65)	  35.41	Motocykly včetně kol s pomocným motorkem
 (2-66)	  35.43	Invalidní vozíky
 (2-67)	  35.50.1	Ostatní vozidla bez mechanického pohonu jinde neuvedená
 (2-68)	  36.1	Nábytek
 (2-69)	  36.3	Hudební nástroje
 (2-70)	  36.4	Sportovní potřeby
 (2-71)	  36.50.4	Výrobky pro lunaparky, pro stolní nebo společenské hry
 (2-72)	  36.63.1	Kolotoče, houpačky, pouťové atrakce, střelnice apod.
 (2-73)	  -	Nehmotný majetek: licence, předměty práv průmyslového vlastnictví apod., technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti
 (2-74)	  29.22.15	Stohovací vozíky a malé tahače
 (2-75)	  28.11.23	Jen: lešení a bednění


ODPISOVÁ SKUPINA 3

Položka+) SKP++)	  Název+++)

 (3-1)	  26.61.20	Konstrukce a stavební části (celky) z betonu a železobetonu 
                                         zejména: 
                                         - prefabrikované prostorové buňky
                                         - dílce, pokud nejsou samostatnými stavebními díly (objekty) nebo technologickým zařízením
 (3-2)	  28.11.10	Konstrukce a stavební části (celky) z kovů
zejména: prefabrikované buňky (plechové), pokud nejsou samostatnými stavebnímí díly (objekty) nebo technologickým zařízením
 (3-3)	  28.11.21	Konstrukce kovové nosné pro mosty
zejména: samostatné mostní konstrukce určené k přemísťování, tj. pokud nejsou stavebními objekty
 (3-4)	  28.11.22	Konstrukce stožárů, sloupů a pilířů z oceli a železa
zejména: samostatné konstrukce určené k přemísťování, tj. pokud nejsou stavebními objekty
 (3-5)	  28.11.23	Ostatní konstrukce kovové
zejména: konstrukce chmelnic
kromě: lešení a bednění
 (3-6)	  28.21	Nádrže, zásobníky a kontejnery z kovů s objemem nad 300 litrů
 (3-7)	  28.30	Parní kotle a pomocná zařízení, kondenzátory, jaderné reaktory
 (3-8)	  28.75.21	Trezory a pancéřové skříně
 (3-9)	  28.75.22	Kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové
 (3-10)	  28.75.24	Dekorativní sochy, sošky a podobné předměty kovové
 (3-11)	  28.75.27	Ostatní výrobky z obecných kovů jinde neuvedené
 (3-12)	  28.75.3	Meče, tesáky, bodáky apod.
 (3-13)	  29.11.12	Jen: zážehové spalovací pístové motory, vratné, rotační motory
 (3-14)	  29.11.13	Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním
 (3-15)	  29.11.2	Turbíny
 (3-16)	  29.12.1	Hydraulické a pneumatické pohony a motory
 (3-17)	  29.12.3	Vzduchová čerpadla, vývěvy, kompresory a ventilátory
 (3-18)	  29.21.1	Pece a hořáky průmyslové a laboratorní a související zařízení
 (3-19)	  29.22.11	Kladkostroje a těžní zařízení
 (3-20)	  29.22.12	Navíjecí zařízení a rumpály včetně pro práce pod zemí
 (3-21)	  29.22.13	Zvedáky a zdvihací zařízení ke zvedání vozidel
 (3-22)	  29.22.14	Jeřáby 
                                         kromě: stavebních
 (3-24)	  29.22.16	Výtahy, skipové výtahy, eskalátory, pohyblivé chodníky
 (3-25)	  29.22.17	Pneumatické dopravníky a ostatní dopravníky
kromě: transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů
 (3-26)	  29.22.18	Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 (3-27)	  29.23.11	Výměníky a zkapalňovače plynů
 (3-28)	  29.23.12	Klimatizační zařízení
 (3-29)	  29.23.14	Stroje a přístroje pro filtrování a čištění plynů jinde neuvedené
 (3-30)	  29.23.2	Ventilátory s výjimkou stolních
 (3-31)	  29.24.1	Plynové generátory, destilační, filtrační nebo rektifikační zařízení
kromě: zařízení pro úpravu vod o kapacitě 2000 ekvivalentních obyvatel
 (3-32)	  29.51	Stroje pro metalurgii
 (3-33)	  29.52.2	Jen: rypadla kolesová a zakladače
 (3-34)	  29.55	Stroje pro výrobu a konečnou úpravu papíru, kartónu a lepenky
 (3-35)	  31.10	Elektromotory, generátory a transformátory
kromě: generátorových soustrojí v SKP 31.10.31 a 31.10.32 pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla do 2,5 MW elektrického výkonu
 (3-36)	  31.2	Elektrická rozvodná a spínací zařízení
 (3-37)	  32.10.1	Elektrické kondenzátory
 (3-38)	  35.11	Lodě pro osobní a nákladní dopravu včetně cisternových, rybářských, požárních a tlačných, remorkérů, plovoucích bagrů a jeřábů, plovoucí plošiny a ostatní plavidla
 (3-39)	  35.20	Železniční lokomotivy, tramvaje, vozy metra a vozový park kolejové dopravy
kromě: vozíků kolejových důlních a malodrážních
 (3-40)	  -	Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky29)
 (3-41)	  46.21.15	Jen: skleníky pro pěstování rostlin
Nehmotný majetek:
 (3-42)	  -	patenty


ODPISOVÁ SKUPINA 4++++)

Položka	SKP	  Název

 (4-1)	  46.21.1	Jen: domy a budovy
                                         - ze dřeva a plastů
                                         - na povrchových dolech, vázané na životnost dolu
 (4-2)	  46.21.3	Vedení dálková:
- trubní (plynovody, ropovody, vodovody, parovody, horkovody a ostatní produktovody)
- elektrická trakční, nadzemní, podzemní, komunikační
 (4-3)	  46.21.4	Vedení místní:
- trubní (vodovody, kanalizace, energetická vedení apod.)
- elektrická (nadzemní, podzemní, komunikační)
 (4-4)	  46.21.51	Díla energetická výrobní, včetně domů, budov a staveb na povrchových dolech
 (4-5)	  46.21.52	Jen: věže a stožáry, věžové zásobníky (sila)
 (4-6)	  46.21.61	Jen: tribuny stadionů ze dřeva a plastů
 (4-7)	  46.21.62	Jen: bazény plavecké a koupaliště ze dřeva a plastů
 (4-8)	  46.21.63	Jen: budovy pro sport a rekreaci ze dřeva a plastů
 (4-9)	  46.21.64	Jen:	
                                        - díla inženýrská a budovy jinde neuvedené ze dřeva a plastů (např. oplocení, valy samostatné)
                                        - konstrukce vinic
 (4-10)	  46.23.13	Jen: svršek železničních a dalších kolejových drah a dráhy visuté, skrývkové a uhelné koleje pevné na povrchových dolech
 (4-11)	  46.25.6	Průmyslové komíny


ODPISOVÁ SKUPINA 5++++)

Položka	SKP	Název

 (5-1)	  46.21.1	Domy a budovy
kromě: 
- ze dřeva a plastů
                                        - na povrchových dolech, vázané na životnost dolu
                                        - skleníků pro pěstování rostlin
 (5-2)	  46.21.21	Mosty a visuté dálnice
 (5-3)	  46.21.22	Tunely a podzemní objekty s výjimkou důlních
 (5-4)	  46.21.52	Jen: stavby výrobní s výjimkou budov (např. základy strojů, konstrukce výrobní a podpěrné, dráhy lanové)
kromě: věží, stožárů, věžových zásobníků
 (5-5)	  46.21.61	Tribuny stadionů
kromě: ze dřeva a plastů
 (5-6)	  46.21.62	Bazény plavecké a koupaliště
kromě: ze dřeva a plastů
 (5-7)	  46.21.63	Budovy pro sport a rekreaci
kromě: ze dřeva a plastů
 (5-8)	  46.21.64	Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené
kromě: 
- ze dřeva a plastů
                                         - konstrukcí vinic
 (5-9)	  46.23.11	Dálnice, ulice, silnice, stezky
 (5-10)	  46.23.13	Jen: spodek drah železničních
kromě: spodku skrývkových a uhelných kolejí pevných na povrchových dolech
 (5-11)	  46.23.14	Dráhy letištní
 (5-12)	  46.23.2	Plochy pro sportovní a rekreační účely
 (5-13)	  46.24	Díla vodní
 (5-14)	  46.25.2	Jímání vody (studny)
 (5-15)	  46.3	Ostatní stavební díla


+)        Položka = kód odpisové skupiny (1 až 5) a pořadové číslo.
++)      SKP = kód "Standardní klasifikace produkce" včetně "Klasifikace stavebních děl" zavedena Českým statistickým úřadem (opatření z 1. 11. 1993 č. j. 1174/93 - 3010) pro konkrétní obsahové 
            vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina 
            a třída SKP), pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.
+++)    Název = významové zpřesnění názvů položek SKP pro účely definice hmotného a nehmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba"), jakož i upravené texty více      
            zpřesňující obsah oddílů, skupin a podskupin SKP - lépe vyjadřující konkrétní obsah vyšších stupňů třídění SKP apod. - s převážným použitím textace SKP.
++++)  Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty   
            musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.


