
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121
Místo: Lošov Datum: 23. 7. 2019
CZ-CPV: 45233160-8 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45186677

ing.Petr Doležel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pospíšil Michal                    CU2019/I  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

5502-VP

Lošov, Zlaté Doly - Rekonstrukce komunikace - nová vpust

KARETA s.r.o.

119 720,00

119 720,00

CZK 144 861,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 25 141,20

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5502-VP

Stavba:

Místo: Lošov Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 119 720,00 144 861,20

Kód Popis

1 Vpust na silnici III/4432

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

2 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

2-1 VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

92 572,7776 506,42

92 572,7776 506,42

52 288,4343 213,58

52 288,4343 213,58

1-1 Vpust na silnici III/4432 - soupis prací

ing.Pospíšil Michal                    

CU2019/I  

Lošov, Zlaté Doly - Rekonstrukce komunikace - nová vpust

23. 7. 2019

ing.Petr Doležel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lošov Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45186677

ing.Petr Doležel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pospíšil Michal                    CU2019/I  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 506,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 506,42 21,00% 16 066,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 572,77

KARETA s.r.o.

Lošov, Zlaté Doly - Rekonstrukce komunikace - nová vpust

1 - Vpust na silnici III/4432

1-1 - Vpust na silnici III/4432 - soupis prací
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lošov Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal                    

CU2019/I  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 506,42

HSV - Práce a dodávky HSV 76 506,42

    001 - zemní práce 18 197,60

    57 -  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 12 711,96

    8 - Trubní vedení 36 979,55

      81 -  Potrubí z trub betonových 10 762,30

      87 -  Potrubí z trub plastických a skleněných 26 217,25

    96 - Bourání konstrukcí 8 617,31

Lošov, Zlaté Doly - Rekonstrukce komunikace - nová vpust

1 - Vpust na silnici III/4432

1-1 - Vpust na silnici III/4432 - soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lošov Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal                    

CU2019/I  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 506,42

D HSV Práce a dodávky HSV 76 506,42

D 001 zemní práce 18 197,60

1 K 132212202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím  

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných
m3 6,040 986,00 5 955,44 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů 

VV položka výkazu výměr 4

VV Výkopek 6,04 6,040

42 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 6,040 411,00 2 482,44 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru 

ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 

vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo 

výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 

vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. 

Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem 

myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 

strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce 

vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem 

výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, 

avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li 

vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje 

se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se 

výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení 

vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami 

souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti 

výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV Výkopek 6,040

41 K 132212209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím  

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 6,040 187,00 1 129,48 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů 

VV Výkopek 6,040

1-1 - Vpust na silnici III/4432 - soupis prací

Lošov, Zlaté Doly - Rekonstrukce komunikace - nová vpust

1 - Vpust na silnici III/4432
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
m3 6,040 80,60 486,82 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V 

cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV položka výkazu výměr 4

VV Výkopek 6,040

3 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 54,360 19,80 1 076,33 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V 

cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 10km

VV položka výkazu výměr 4

VV Výkopek*9 54,360

4 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504
t 10,872 210,00 2 283,12 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV položka výkazu výměr 4

VV 6,04*1,8 10,872

5 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

m3 0,590 635,00 374,65 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení 

příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, 

se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 

175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; 

toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 

Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A01 Parkové úpravy a krajinářství 

katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště 

hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, 

kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 

m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

Tato se oceňuje ve specifikaci. 
VV položka výkazu výměr 9

VV 1,25*1,1*0,45-(0,085)^2*3,14*1,25 0,590

6 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 1,181 246,00 290,53 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr 9

VV (1,25*1,1*0,45-(0,085)^2*3,14*1,25)*2 1,181

7 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 5,046 96,00 484,42 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 

0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 

ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 

těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 

odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 

ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-

1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 

skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 

neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 

výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) 

přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 

ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 

Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno 

zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již 

odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
VV položka výkazu výměr 9

VV 1,5*3,5*1,15 6,038

VV -(0,25)^2*3,14*0,85 -0,167

VV -1,25*1,1*0,45 -0,619

VV -1,25*1,1*0,15 -0,206

8 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 11,101 322,00 3 574,52 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr 9

VV 1,5*3,5*1,15 6,038

VV -(0,25)^2*3,14*0,85 -0,167

VV -1,25*1,1*0,45 -0,619

VV -1,25*1,1*0,15 -0,206

VV Mezisoučet 5,046

VV 5,046*2,2 11,101

9 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5,250 11,40 59,85 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-

li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání 

ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na 

urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v 

suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny 

pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV položka výkazu výměr 7

VV 5,25 5,250

D 57  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 12 711,96

47 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 

tl. 150 mm
m2 10,500 193,00 2 026,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný 

spojovací části A01 tohoto katalogu. 

VV položka výkazu výměr 7

VV 5,25 5,250

VV položka výkazu výměr 8

VV 5,25 5,250

VV Podklad Součet 10,500
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48 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí 

tl. 200 mm
m2 10,500 249,00 2 614,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný 

spojovací části A01 tohoto katalogu. 

VV Podklad 10,500

12 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 5,250 18,90 99,23 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr  6

VV 5,25 5,250

13 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 5,250 9,43 49,51 CS ÚRS 2019 02

VV Plocha_opravy 5,250

45 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 5,250 557,00 2 924,25 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný 

spojovací části A01 tohoto katalogu. 

VV Plocha_opravy 5,250

49 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), 

po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
m2 5,250 654,00 3 433,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací 

části A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného 

drceného obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 

VV Plocha_opravy 5,250

16 K 919121213
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
m 6,500 147,00 955,50 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 

hmot. 

VV položka výkazu výměr  3

VV 6,5 6,500

17 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 9,340 65,20 608,97 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D 8 Trubní vedení 36 979,55

D 81  Potrubí z trub betonových 10 762,30

18 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; 

betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení 

mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání 

mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence 

části A 01 tohoto katalogu. 

VV položka výkazu výměr 9

VV 1 1,000

19 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 1,000 672,00 672,00 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr 9

VV 1 1,000

20 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 489,00 489,00 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr 9
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VV 1 1,000

21 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 274,00 274,00 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr 9

VV 1 1,000

22 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV položka výkazu výměr 9

VV 1 1,000

23 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 1,000 6 540,00 6 540,00 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr 9

VV 1 1,000

24 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,850 338,00 287,30 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D 87  Potrubí z trub plastických a skleněných 26 217,25

25 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,206 891,00 183,55 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady 

na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV položka výkazu výměr 9

VV 1,25*0,15*1,1 0,206

26 K 83742512R Navrtání otvoru do betonové trouby DN500 kus 1,000 13 600,00 13 600,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočné tvarovky na dosavadním potrubí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání 

betonu a nové obetonování betonem tř. C 8/10. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kameninové trouby a kameninové tvarovky; 

tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze u trub dohodnout ve výši 1,5 %. 

VV položka výkazu výměr  9

VV 1 1,000

27 K 85036512R Navrtání otvoru do trouby  plastických hmot DN 250 kus 1,000 4 650,00 4 650,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na 

potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) ohlášení uzavíraní vody, b) uzavření a otevření šoupat, c) vypuštění a 

napuštění vody, d) odvzdušnění potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění. 

VV položka výkazu výměr  9

VV 1 1,000

28 K 871311101
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 

11/PN10 D 160 x 6,2 mm
m 1,250 136,00 170,00 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 

polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou 

určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV položka výkazu výměr  9

VV 1,25 1,250

29 M 2861119R trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000 mm SN16 m 1,250 484,00 605,00

VV položka výkazu výměr  9

VV 1,25 1,250

30 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 160
kus 6,000 214,00 1 284,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV položka výkazu výměr  9

VV 3+2+1 6,000

31 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 3,000 103,00 309,00 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr 9
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VV 3 3,000

32 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 2,000 99,00 198,00 CS ÚRS 2019 02

VV položka výkazu výměr 9

VV 2 2,000

33 M 2861700R lepené sedlo na sklolaminátové trouby  PVC  DN 250/150 kus 1,000 4 840,00 4 840,00

VV položka výkazu výměr  9

VV 1 1,000

34 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 0,398 949,00 377,70 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D 96 Bourání konstrukcí 8 617,31

35 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 6,500 51,70 336,05 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV položka výkazu výměr  3

VV 6,5 6,500

36 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 6,500 128,00 832,00 CS ÚRS 2019 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV položka výkazu výměr  1

VV 6,5 6,500

37 K 113154123
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 15,750 398,40 6 274,80 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného 

materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu 

odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 

katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z 

celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s 

překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských 

sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 

frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 

VV položka výkazu výměr 2

VV 5,25*3 15,750

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 2,016 43,20 87,09 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV položka výkazu výměr 2

VV 5,25*3*0,128 2,016

39 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km
t 18,144 9,93 180,17 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV skládka 10 km

VV položka výkazu výměr 2

VV 5,25*3*0,128*9 18,144
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 2,016 450,00 907,20 CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 

Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV položka výkazu výměr 2

VV 5,25*3*0,128 2,016
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lošov Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45186677

ing.Petr Doležel DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing.Pospíšil Michal                    CU2019/I  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 213,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 213,58 21,00% 9 074,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 288,43

KARETA s.r.o.

Lošov, Zlaté Doly - Rekonstrukce komunikace - nová vpust

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

2-1 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lošov Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal                    

CU2019/I  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 213,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 213,58

Lošov, Zlaté Doly - Rekonstrukce komunikace - nová vpust

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

2-1 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lošov Datum: 23. 7. 2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal                    

CU2019/I  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 213,58

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 213,58
3 K 023403000 Urychleně prováděné práce Kč 1,000 10 570,00 10 570,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 2 280,00 2 280,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 3 100,00 3 100,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 051103000 Pojištění proti vlivu vyšší moci Kč 1,000 2 240,00 2 240,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 062103000 Překládání nákladu Kč 1,000 6 740,00 6 740,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení Kč 1,000 15 450,00 15 450,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště Kč 1,000 2 833,58 2 833,58 CS ÚRS 2019 01

2-1 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Lošov, Zlaté Doly - Rekonstrukce komunikace - nová vpust

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
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