
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A, ulice Hradecká 
1227, Hradec Králové- 1 etapa 

Obiekt: 

OSY-knihovna 

KSO: 
Ml sto: Hradec Králové 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 
ATELIER H1& ATELIER HAJEK 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základ ni 
snížená 

:cena s DPH 

Projektant 

patum a podpis 

Objednavatel 

Razítko 

Razítko ____ ," _______ _ 

Základ daně 
499 706,00 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Zhotovitel 

__ _ JJ.atuiT]a __ podpis: _ 
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CC-CZ 
Datum 

IC 
DIC 

IC 
DIČ: 

ič: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

29.10.2019 

26001381 
CZ26001381 

498 706,00 
1 000,00 

499 706,00 

Výše daně 
104 938,26 

0,00 

604 644,26 

Razítko 

Razítko 
-- ·----"---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
1"'\UL:SIIt::lll KHfJi:lt..:lt VUIIIt!/IU VyJJt:IU UIIIVt!ILillll 1\IIUIUVIIY V UUUUVt! t-\ 1 UUt..:t: MH:IUt!(.;I\GI 

1 ??7 l-lmriAI" l<r61nu.ó- 1 J:>f:m::~ 
Objekt: 

OSV-knihovna 

Místo: Hradec Králové 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu ~ Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV- Práce a dodávky HSV 
-- -----

6- Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 
--- - - ----------

997 - Pfesun sutě 

998 - Pfesun hmot 

PSV- Práce a dodávky PSV 

784 - Dokončovací práce- malby a tapety 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

VRN -Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 -Zařízení staveniště 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Datum 

Projektant 

Zpracovatel: 

29.10.2019 

ATELIER H1& 
ATELIER HÁJEK 

 

Cena celkem [CZK] 

498 706,00 

38 572,80 

28898,10 

. 4 024,50 

2 449,20 

3 201,00 

19 299,20 

19 299,20 

428 834,00 

428 834,00 

12 000,00 

12 000,00 

1 000,00 

499 706,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
1"\UL::illl:::!ll 1\CI[JQt";lt VUitlt!IIU vyueiU UIHVI:HLIUII KIIIIIUVIlY V IJUUUVtl M, Ullt;tl MICIUt:H.;Ka 

1 ??7 1-lr~tiPr l<r6ln11Á - 1 ,cbn~ 
Objekt: 

OSY-knihovna 

Mlsto: Hradec Králové 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omftky stěn v m2 
. _____ _[_Q_ZS~ryu __ pi9,~~Y. dg @%__ 

5,4~6,8*2+2,7*0,6 w 

D 9 

2 K 949101110 

w 

3 K 978013161 

D 997 

4 K ,997013501 

5 K ,997013509 
-------------

w 
6 K 99701380 

w 

D 998 

Ostatnf konstrukce a práce, bourání 
te-šE:Ilr pomocné pro objekty pozemních staveb s 

_J~~_e_ň_o~Q_u __ p_giJI~hQ!I __ ~_d.9 _-:1;,_~_rD :z:at_f_?e..n..! ~Q .. i?Q_Kg_t_r:n~. 
5 5*1 2*2 

-------bÍIUČen-r {oSekáriiYV-r1ifrlfVáP8flné nebo· 
vápenocementové omltky stěn v rozsahu do 50% 

Přesun sutě 
-------odVOZ- suti a vybouran~Ch -hmot na-SkTádkú--nebo 

meziskládku do 1 km se složenfm 
Příplatek k odVozu suti a vybouraných hmot na skládku 

- -~1_<0 1 ki}_1_Q_i'~§_1___!sr:n_ 
1,504*14 
Poplatek za -uložení -n-a S"idádC"e{Skli:fdkOvné) 
stavebního odp~du 
1,501 

-. "-----------------

7 K 998011002 

D PSV 

D 784 

8 K 784111005 

w 
9 K ,784171101 

w 
10 M 58124842 

w 
w 

11 K 784181005 

12 K 784181115 

13 K 784211005 

D M 

D 21-M 
14 K 21-M1 

15 K 21-M2 

16 K 21-M3 

D VRN 

D VRN3 
17 K :030001000 

' 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m 
-- - - -- --- ----

Práce a dodávky PSV 

Dokončovací _práce - malby a t~wety 
Oprášeni (ometení) podkladu v místnostech výšky 

____ _f!ř~_s_ S,QO_rl] __ __________ _ ____________ _ 
·-- -~0-

_____ _3:_~~-~~ vn~t-~~~~ E?_~J_a.~. -~-~-~~~-~ pozděj~_í_h?_ -~~~ry!í 
----~()*? 

fólie pro malířské potřeby zakrývacf tl 7p4x5m 
--------- -- -----

126,0 
1?6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

"" ··JednOnáSObné pačClkováil-i V mistiióštedl 'V§škY-Pfés 
5100 m 
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 

.. !Tif.:;;!n_9_~~~9.h vý_~~y pfes _5,0Q.~--.. _ __ 
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky p_řes 5,0 m 

Práce a dodávky M 

-~~_hl_rpmo_ntáže ~ -~-§!~.Yi~~
Slaboproud 

Silnoproud- svítidla 

Interiérové vybaveni 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště 
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m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

k pl 

kp i 

kp i 

% 

Množství 

75,060 

75,060 

13,200 

13,~qo 

75,060 

1,501 

21,056 

-- -~-~_._0§? .. 

1,501 

1,501 

2,134 

76,000 

_7§,999 
126,000 
g6_~QQ 

132,300 
126,000 
1??_,_?_0_0 

76,000 

76,000 

76,000 

1.000 

1.000 

1.000 

1,000 

Datum 

Projektant 

Zpracovatel 

J cena [CZK] 

385,00 

49,00 

45,00 

237,22 

10,30 

1 250,00 

1 500,00 

5 00 

58,00 

24,00 

15,00 

21,00 

75,00 

67 473,00 

93 628,00 

267 733,00 

12 000,00 

29.10,2019 

ATELIER H1& 
ATELIER HAJEK 

 

Cena celkem [CZK] 

498 706,00 

38 572,80 

28898,10 

28898,10 

4 024,50 

646,80 

3 377,70 

2.449,2g 

356,07 

216,88 

1 876,25 

3_201,00 
3 201,00 

19 299,20 

19 299,20 

380,00 

7 308,00 

3 175,20 

1140,00 

1 596,00 

5 700,00 

428 834,00 

428§34,00 
67 473,00 

93 628,00 

267 733,00 

12 000,00 

12 000,00 
12 000,00 



Rekapitulace 

2 Stoly 

3 Regály 

montážní práce+ doprava 

celkem bez DPH 

DPH-21% 

celkem s DPH 

37147,00 

210 786,00 

19 800,00 

267 733,00 

56 223,93 

323 956,93 



l!islo obrázek I rozměr (šxhxv) 

204a 

rozměr 160Gx800mm 

206 

specmkace 

a otvory budou zaslepeny 
• barvačemfl 

deska dřevě ofl- MDF s lamíMvaným povrchem 
barva desky- drevoda~or buk, odsllo do červen a 

!Oovi k·ancelá"řSký stúi s kOVovou po.dÓOii 
!4x čtvercová noha, tnlrva C:emě. 
;praCQvnl deska d!evóml {dřevotf!ska} vysokotlaký laminilt 
'standard Egger s ABS llranou v barvě desky{vsi!e 3 mm) 
llouMka desky 25 mm, tvar desky se zaoblen9mi rohy 
kovově Msti černě 

,barva desky ·šedá 

2 ~Stoly 

počet kusů 
·jednotkově cena ~ena celkem 

cell<.em 

880,00 1040.00 

4 301,00 30 107,(){) 



3- Regály 

počet kusU 
čislo obrilzek f rozměr {šxhxv) spaclnk<Jce nová jednotková cena cena celkem 

sti!Vajici upraven)' nový celkem 

novY jednostranný polioovY regat 
nosna konstrukce- s!ojny čtvercového 
prol1lu 30x30 mm s pevnými vodorovnými 
příčkami 25x30mm 
police plné dřevěné laminované v dekoru 
buk (od slin dle stávaJících mgátll) starnlard 
Egger, !i'ikrát hraněné s ABS hranou 
počet polic 6, !louštka police 15mm 

306 police se zádovou zarážkou o o 27 485,00 27 485,00 
,·'· konstrukce šroubované mobulová (možnost 

rozšiřováni po modu!el:h) 

-'"'"'-~""""'' .. _ .. 
kovová konstrukce -povrchová úprava-
práškový lak v barvě šedé dle stávajících 

"'"'"~'""""""'""'' -
regálů, včetně soklu 

''"'"'"'"""''··-~ koncový díl má kovové bočnice z 
""· < děrovaného (kruhy 0 10mm) plac hu 

nosnost police 100 kg 
rozměr 6030x310x2128 mm 

novy jednostrannY pollcovY regál 
nosná konstrukce· stojny čtvercového 
profilu 30x30 mm s )Xlvnýmivodorovným! 
-přlčkami 25x30mm 
:police plné dřevěné laminované v de~oru 
buk (odstín dle stévajlcich regáhi) standard 
Egger, 1iikrát hraně ně s ABS hranou 
počet poll(: 6, Uoušťka police 15mm 
pol !Ce se zádovou zarážkou 

307 konstrukce šroubovaná mobulová (možnost 
rozšiřo~án( po modulech) 

o 2 16583,00 33 166,00 

kovová konstrukce -povrchová úprava-

;~.;~,,~ .. ""''l'"'" ., práškový lak v barvě šedé dle stávajldch 

·~·"'''"""''"-"-" regálů, ~četně soklU 
"'"-"'~-·~,....,.,,.,_ 

;~ ;, 
koncový dil má kovové bočnfce z 

"'e><f""''"''"'"-'"'" děrovanéhO (kruhy 010mm) plechu 
~, >-" • " nosnost police 100 kg ' <s ~ 

rozměr 3230x310x2128 mm 



3- Regály 

číslo 

308 

309 

obrázek I rozměr (§xllxv) 

rozměr 4230x590x2128 mm 

---'~""'"'''' 
"'•'•"''!"""'~~·-

rozměr 5280x590x2128 mm 

,.,,_, 

specifikace 

nový oboustranný policový regál 
nosmi: konstrukce- stojny čtvercového 
profilll30x30 mm s pevn)'m! vodorovnými 
přlčkaml 25x30mm 
pollce plně dřevěné laminovaně v dekoru 
buk (odstín dle stávajlclch regálů) standard 
Egger, ti'ikrát hraně ně s ABS hranou 
počet pollc 6, tloušťka police t.5mm 
pollce se stfedovou zarážkou 
konstrukce šfOl.lbovaná mobulové (možnost 
rozšiřováni po modulech) 
kovová konstrukce -povrchová úprava-
práškový lak v barvě šedě dle stávajících 
regálů, včetně soklu 
koncov)< dll má kovové bočnice z 
děrovanéllťl (kruhy 010mm) plechu 
nosnost police 100 kg 

nový oboustrannY pollcovY regál 
nosná konstrukce - stojny čtvercového 
profilu 30x30 mm s pevnými vodorovnými 
přR:kaml 25:<30mm 
police plné dřevěné laminované v dekoru 
buk (odstín dle stávajících regá!O) standard 
Egger, lflkrát hraněné s ABS hranou 
počet pol!c 6, uoušt'ka police 15mm 
police se středovou zarážkou 
konstrukce šroubovaná mobulově (možnost 
rozšiřování po module<:h) 
kovová konstrukce -povrchová ůprava-
práškový lak v barvě Sedě dle stávajiclch 
regálii, včetně soklu 
koncový díl má kovové bočnice z 
děrovaného {kruhy 010mm) plechu 
nosnost police 100 kg 

počet kusU 

nová 
, je<lnolkoll<i cena cena celkem 

:stávající upravený nový celkem 

o 19 033,00 57 099,00 

o o 23 259,00 93 036,00 



3- Regály 

počel kusů 
č!slo obrázek I rozměr (šxhxv) specifikace nová jednotková cena cena celkem 

stávaiicl upravený nový celkem 

"""""""'""~ - nový policový regál 
,..,.. .. "?' - "" ,,. nosna konstrukce- dřevěné bočnice a ~ OX! j r 

l 
;?;- záda U.25mm, laminovaná dřevolřlska 

!'<0 ,, . standard Egger, barva šedil, třikrilt hraf\ěná 
~,/,1 --~ .... ...,\: - ABShranou 
~"' ~ -

~ !i !i!:; - "'-• ,. police plné dřevěné laminované v šedé 

~ 
... -- -

~ •. -~ l barvě- standard Egger, tlikrill hraněné s 

,_" 
------- .... t<:.".,_("'w .. fl! ABS hronou 

310 • - L počet poiiG 1 až 7, Uouštka police 18mm o o o 2 2 28 911.00 57 822,00 
__ ,_ ___ J._ )t- ' konstrukce šroubovanákovová z 6tl modulú 

je~ .. !.'!1 ... _".,/.' •.• ['fi. "'-"'"- I'é ?e/'."!1"')"' _.,-., ;~ .!.'''- _;;..;. (š.3x800mm, 1x600mm, 1x1000mm, -·· ~ ,.__@...__..,.~...J----t'~"l'-.--.,-.~-2-~---J-
1x750mm) 

! '- soklu dřevěný lam!rmwmý v. 100mm 

~ ~ !N " ' !t<C - '" i 
nosnost police 100 kg 

"'"' zaklopeni laminovanou dřevotflskovou 
deskou s 

rozmér 4750x400x2420 mm 
boční zaklopeni dvou regálů č.310 pod 

' ' schodištěm 

laminovaná dřevotfísková deska !L25mm 
standard Egger, barva šedá, třikrát hraněná 
A8S hranou 

~ 
311 o o o 1 1 3508,00 3 508,00 

' 
) ~~~) -

rozměr 4750x1500x25 mm 
210 786,00 



Cenové rekapitulace 
Rozšířeni kapacit volného výběru Universitní knihovny v budově A ul. Hradec kil 1227, Hradec Knllové 
Silnoproudci elektrotechnika 

Rozpočet galerie 
Montáž 

Elektroinstalace Qalerie 1.NP 34612,0 
Elektroinstalace Qalerie - úprava přístr. náplně podl. krabic 2.NP 7332,0 
Součet 41944,0 

Montáž 
PPV % 6 41944,0 419,4 
Nosný materiél 
Podružný materiál % 3 43386,0 433,9 
Celkem 

VYchozí revize hod 8 560 

ZRN celkem bez DPH 

Materiál 
30555,8 
12830,2 
43386,0 

41944,0 
2516,6 

43386,0 
1301,6 

89148,2 

4480 

93628,2 

:č.po_Název materiálu ]Jedn. množstvl montáž 
isPCM 

nosný matt;~_riál 
Rozpočet 
§l!noproudá ~h~ktr_o!echnlka 

21·M 

Elektroinstalace galerie 1.NP 
1 Vestavba prol,Jd cbr~n nadpr. ochr. 0Ll16B-1N-030AC v RMS 110 ,, 1 0,0 0,00. 1518.88: 1~18.9 
2 J)prava krYcí desky, spojená s vestavbou rozvaděče hod 0,5 .390,0. 195,00 178.00 89,0 
3 Sll kabei1-CXKH-R 3x2,5mm2 m 62 . 22,23 1378.26 . 24.10 1494,20 
4 .Ukonče.ni kabelů rozvaděči do 3x4mm2 ,, 1 97,31 97,31 0,00 0,0 
5 Zásuvka dvoinás 2P-I-Z, 230Vf16A s přeP.· ochranou bllá ,,. 3 120,00 360,00 715,39. .2146,2 
6 .Lišta -elegantní _š.4omm kP!. · · · m 60 74.49 4469,40 106,98 6418,8 
7 N.oslč pi'Jstr, náplně do lišty š, 40 mm ,, 2 56,00 .112,00. 44,36 . 88,7 

Demontáž, úprava, montáž a doplněni svltidel a rozvodu pod galerii -
stávajcich 19 svítidel ZUMTOBEL se zářivkami 2x58W/840, které 
jsou nyní osazeny podélně, se musl potočil do pi'ičného směru a dát 
mezi nové regály a dále musl být doplněno 5 těchto podobných 

a svítidel nových, aby vyhovělo osvětleni kp! 28000,00' 28000,00 18~0.0,09 18800,0 
Elektr~nstalace vědecká knlhovn~ celkem ~46_1.2_,0. 305!)5,8 

Elektrolnsta.l~ce._galerie ·úprava přlstr. náplně podl. ki-abic 2.NP 
o.oo"' a Demontáž _profilu 45 vč odpoJeni .v 18-ti podl. krablclch hod a 390.00 3120,00 0,0 

9 Zásuvka 2P+Z, 230V/16A profil 4.-? .bilý vč zapojeni ,, 1a 114.00 2052,00 65,33: 117!i,9 
10 Zás. 2P-I-Z. 230Vf16A s přep. ochranou prolil 45 bílý vč zapojeni ,, 1a 12o.oo: 2160,00 647.46 11654,3 

Elektroinstalace galerie c.e.tkem 7332,0 128.39_,2 



Cenová nabídka 

UHK OSV budova A 
Předmět nabídky: • rozšíření kapacit volného výběru 

Univerzitní knihovny v budově A 

Investor: Univerzita Hradec Králové 

Zpracoval: 
ERAMONT s.r.o. 

Datum zpracováni: 29.10.2019 

Technický kontakt:  

Obchodní kontakt: 

Telefon: 

CELKOVÁ REKAPITULACE 

Číslo nabldky 

E-mail: 

E-mail: 

 

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení 
kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, 
zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, 

dokumentaci skutečného provedení. 

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny: 

1. Při zpracování nabídky je nutné využit všechny části projektové dokumentace- technickou zprávu, 
výkresy, specifikaci dodávek a prací 

2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti 
dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční 

1. 

nlít1~rli\ že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentací uvedeny u navrhovaných výrobků a 
řešeni odkazy na obchod nf firmy, názvy nebo jména a přljmenl, specifická označeni zbožl a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě jej I organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory. 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný 
výrobek nebo řešeni, které určují nejnižšl standard kvality. Tlm nenl upřena uchazeči možnost použít 1 

jiných kvalitativně a technicky stejných pfípadně kvalitnějšlch řešeni nebo výrobků 
V přfpadě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, musr doložit a prokázat, že jím 
nabldnuté výrobky majl technické parametry stejné nebo lepší než navržené v proJektu dle zadávací 
dokumentace, plně odpovldá za splněni všech parametrů určených tímto projektem a zárove~ pfejlmá 
veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujfclmi systémy a profesemi. PFipadná nutná úprava 
prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče. 
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Rozšířeni kapacit volného výběru Univerzitní knihovny 
1. v budově A (Knihovna)- strukturovaná kabeláž MOLEX 

PN 
Poznámka: 

1. Strukturovaná kabeláž bude rozšfřena ze stávajfcfho datového rozvaděče RD02 m.č. 1551. 

Datový rozvaděč RD02 

Podlaží 
1.NP Knihovna 

. - . .. . .. .. .. ~--"---------------------
1.NP zvýšená vestavba 

Celkem 

počet přípojů 

4 
--- .. 

8 

12 

~ cestovné + dopravné 

llnl!emirsk:á činnost, dokumentace skutečného 

UHK- PF- univerzilnf knihovna v budově A- 1.etapa- slaboproudé rozvody- 29.10.2019 

PC 
4 

8 

12 

Dataprojektor 

o ........... 
o 
o 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: UHK 

Stavba: Roziíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A, ulice Hradecká 1227, Hradec Králové -1. 
etapa 

KSO: 
Místo: Hradec Králové 

Zadavatel: 

Zhotovitel: ERAMONT s.r.o. 

Projektant: 
ATELIER H1& ATELIER HÁJEK 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
499 706,00 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Strana 1 z 2 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

29.10.2019 

26001381 
CZ26001381 

Razítko 

Razítko 

499 706,00 

Výše daně 
104 938,26 

0,00 

604 644,26 



- - -

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: UHK 

Stavba: 
Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní knihovny v budově A, ulice Hradecká 1227, Hradec Králové - 1. 

etapa 

Místo: Hradec Králové 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

OSV
knihovna 

Rozšíření kapacit volného výběru Univerzitní 
knihovny v budově A, ulice Hradecká 1227, Hradec 
Králové - 1. etaoa 

Strana 2 z2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

29.10.2019 

ATELIER H1& ATELIER 
HÁJEK 

 

Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK) 

499 706,00 604644,26 

499 706,00 604 644,26 




