
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ: 2111

Místo: Nedvězí u Olomouce Datum: 25. 7. 2018

CZ-CPV: 45233300-2 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 1 DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

ATELIS - Ateliér liniových staveb DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

12 461,68 2 616,95

15,00% 0,00 0,00

OI-PR/SOD/000318/2-B

Cyklistická stezka Bystročice Nedvězí (část Bystročice) - méněpráce

KARETA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

12 461,68

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

CZK 15 078,63
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OI-PR/SOD/000318/2-B

Stavba:

Místo: Nedvězí u Olomouce Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 1 Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Cyklistická stezka Bystročice Nedvězí (část Bystročice) - méněpráce

25. 7. 2018

ATELIS - Ateliér liniových staveb

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15 078,6312 461,68B  k.ú. Bystročice
15 078,6312 461,68B1 Hlavní aktivity - ITI

15 078,6312 461,68B11-N
SO 101 - Cyklistická stezka, k.ú. Bystročice - 

hlavní aktivity - Neuznatelné pro dotaci z 

Olomouckéh

12 461,68 15 078,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 82229 CC-CZ: 2111

Místo: Bystročice Datum: 25. 7. 2018

CZ-CPV: 45233300-2 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:

Obec Bystročice DIČ:

Uchazeč: IČ:

KARETA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ATELIS - Ateliér liniových staveb DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 461,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 461,68 21,00% 2 616,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 078,63

Cyklistická stezka Bystročice Nedvězí (část Bystročice) - méněpráce

B1 - Hlavní aktivity - ITI

B -  k.ú. Bystročice

B11-N - SO 101 - Cyklistická stezka, k.ú. Bystročice - hlavní aktivity - Neuznatelné 

pro dotaci z Olomouckéh
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bystročice Datum: 25. 7. 2018

Zadavatel: Obec Bystročice Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 461,68

HSV - Práce a dodávky HSV 12 461,68

    1 - Zemní práce 65,38

    2 - Zakládání 185,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 211,29

ATELIS - Ateliér 

liniových staveb

Cyklistická stezka Bystročice Nedvězí (část Bystročice) - méněpráce

B1 - Hlavní aktivity - ITI

B -  k.ú. Bystročice

B11-N - SO 101 - Cyklistická stezka, k.ú. Bystročice - hlavní aktivity - Neuznatelné 

Strana 4 z 7

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bystročice Datum: 25. 7. 2018

Zadavatel: Obec Bystročice Projektant: ATELIS - Ateliér liniových staveb

Uchazeč: KARETA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 12 461,68

D HSV Práce a dodávky HSV 12 461,68

D 1 Zemní práce 65,38

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,064 206,95 13,24 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV "výkop pro betonové patky 200 x 200 x 500 mm - 2 ks / stojan"      0,064

VV Součet 0,064

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,064 58,48 3,74 CS ÚRS 2018 01

Cyklistická stezka Bystročice Nedvězí (část Bystročice) - méněpráce

B1 - Hlavní aktivity - ITI

B -  k.ú. Bystročice

B11-N - SO 101 - Cyklistická stezka, k.ú. Bystročice - hlavní aktivity - Neuznatelné 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

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

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 "výkopy - viz pol. 131201101"      0,064 0,064

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 0,896 13,44 12,04 CS ÚRS 2018 01

PP

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

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 "vzdálenost skládky do 15 km"

VV "viz pol. 162701105"     0,064*(15-1) 0,896

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 0,228 159,49 36,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC
Poznámka k souboru cen:

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

VV "viz pol. 275313611"        0,12*1,90 0,228
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 185,01

21 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,120 1 541,72 185,01 CS ÚRS 2018 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "Stojany na kola - viz. TZ"     

VV "betonové patky 200 x 200 x 500 mm - 2 ks / stojan"

VV 0,20*0,20*0,50*2*3 0,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 211,29

49 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 3,000 455,35 1 366,05 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž stojanu na kola  přichyceného kotevními šrouby 5 kol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "Jedná se o 3 kusy stojanů pro odstavení 6-ti kol"

VV "Stojany na kola - viz. TZ"     3,0 3,000

50 M 74910-R1 stojan na kola, včetně povrchové úpravy - viz. TZ kus 3,000 3 615,08 10 845,24

PP stojan na kola, včetně povrchové úpravy - viz. TZ

VV "Jedná se o 3 kusy stojanů pro odstavení 6-ti kol"

VV "viz pol. 936174311"

VV 3 3,000
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