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Smlouva o dílo
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ID:138993

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na akci

„Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA“

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku 
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Martin Kukla, 
náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku 
Ing. Josef Kadlec, odbor majetkový Krajského úřadu 
Kraje Vysočina,
+420 56460362; +420 602337641 
708 90 749 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
Ing. Pavlem Drbalem - jednatel společnosti
Ing. Pavel Drbal, Miloslav Hrbek - jednatelé společnosti
Petr Šimánek - stavbyvedoucí
Petr Šimánek - stavbyvedoucí
+ 420 565 432 243
608 38 531
Komerční banka a.s.
19-3875730237/0100
Krajský soud v ČB, pod sp. zn. C 3873

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
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Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o daní z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
„Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA“ a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací") „Gymnázium 
a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací na OA“, vypracovaná projekční kanceláří PROJEKT 
CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026. Projektová 
dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. 
Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely 
této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.
2.2. Součást díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko.
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného 
a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu
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v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k 
provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a 
podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 
či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech.
2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před 
termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 
51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla 
v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.
2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena
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cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla 
bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s 
výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.
2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.
2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném 
odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy. Do časového plánu bude 
zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.
2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: budova Obchodní akademie, Jirsíkova 875, Pelhřimov
3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): srpen 2020
3.3. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději: do 20. 8. 2021
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3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
3.5. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, 
v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,

- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, 
a to v přiměřeném rozsahu,

- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou 
místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 

protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím 
okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zvýšené náklady na provádění všech přesunů, vyplývající z omezení při provádění stavby 
a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu 
hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,

- zhotovitel provede zajištění staveniště pro stavební úpravy tak, aby nebyla narušena 
komunikační trasa a únikové cesty pro klienty a veřejnost a zajistí příslušné značení, podle 
požadavku koordinátora BOZP,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nej později do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
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4. Cena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH: 9 850 559,77 Kč

DPH 21%: 2 068 617,55 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 11 919 177,32 Kč

slovy: devětmiliónůosmsetpadesáttisícpětsetpadesátdevět 77/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.
4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti 
vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované 
pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase 
obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.
Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
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5.4. Provedené práce bude objednatel hradit až do výše max. 95 % celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a 
převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a 
nedodělky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady nebo nedodělky.
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA“. 
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně zádržného.
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 
prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na 
staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.
6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nej později do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
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6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.
6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány 
státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech 
na svůj náklad
doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru.
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebuče
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

Strana 8 (celkem 15)



Kraj Vymam

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu 
objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace 
(závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění 
vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel 
povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nej později však v termínu 
stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 
pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 
to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat 
a dílo takto provádět.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. 
Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat firma, která bude určena objednatelem 
před předáním staveniště, a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické 
uvedení v čl. 1 této Smlouvy.
Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad.
Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:
Autorský dozor projektanta: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 
Pelhřimov, IČO 280 94 026.
Koordinátor BOZP: PREPO-TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany, IČO 259 54 580
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Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím 
se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu 
mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.
8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.
8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě.
8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.
8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla 
prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí 
součinnosti ve stejném rozsahu.
8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
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8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy 
objednatele
8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.
8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.
8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9.3. Výjimky ze záruky
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem 
běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem
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reklamované vady nej později do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle 
vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozdějí do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době kjiné dohodě o termínu 
odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním 
jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, 
nedohodnou-lí se strany jinak.
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného
plnění minimálně 5 mil. Kč.
10.2. Doklady o pojištění
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
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10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 

Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.
11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo 
provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každé jednotlivé porušení.
11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy
12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
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12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn
12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)
12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně 
zhotovitele
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
12.2. Způsob odstoupení od smlouvy
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:
Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu11 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Strana 14 (celkem 15)



Kraj Yy£Qcma

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V Kamenici nad Lipou dne V Jihlavě dne
U 08. 2928

Za zhotovitele Za objednatele

i.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.

U Kulturního domu 770 „„ 
394 70 Kamenice n.L. ~20~ 

tel.: 565 432 243 fax 565 433 310 
DIČ: CZ60838531

/
)

Ing. Pavel Drbal 
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku

/i

Miloslav Hptíek 
jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 19-023
Stavba: Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA

KSO: 8013419
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875

CC-CZ:
Datum: 22.6.2020

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 608 38 531
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotveni, doplňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 
provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let 
a odpovídají situaci na trhu.
- Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 9 850 559,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 9 850 559,77 2 068 617,55

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 11 919 177,32

Projektant Zpracovatel

I,ICAMEW!CKA FTA'*EBNÍ 
A OBr.HOr-řií Í"!PACA J.r.o.

U Kulturrvha domi. 7/0 _20_ 
394 70 Ksuieiune n L. 

tel ■ 565 A32 PA3 fr* 565 433 310 
DIČ' CZ60SS3531

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: 19-023

Stavba: Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizotací na OA

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsfkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního dZpracovatel:

22.06.2020 

PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 9 850 559,77 11 919 177,32

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 142 612,50 172 561,13
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 142 612.50 172 561,13

SO-01 HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ 7 555 202,43 9 141 794,94
01-0 Bourání 1 306 971,47 1 501 435,48
01-1 Návrh 5 270 235,51 6 376 904,97
01-2 Zpevněné plochy 535 557,35 648 024,39
01-3 Dešťová kanalizace 442 438,10 535 350,10

SO-02 STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY 2 152 744,84 2 604 821,26
02-0 Bourání 354 202,60 428 585,15
02-1 Návrh 1 798 542,24 2176 236,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA 
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 8013419 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsfkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: ÍČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 KamenhDlČ’.

Projektant: IČ:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22.06.2020

70890749
CZ70690749

608 38 531
CZ60838531

28094026
CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, prováděni 
barevného a materiálového vzorkováni apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené 
v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve va2bě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovné 
uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - V případě nejasností u některá z položek uváděných v soupisu 
prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s 
vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí 
komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. -Tento soupis prací řeší 
vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném 
soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a inženýrské objekty v zakázce, 
rovněž i pro všechny etapy výstavby.



Cena bez DPH 142 612,50

dph základní 
snížená

Základ daně 
142 612,50 

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 29 948,63
15,00% 0,00

!Cena s DPH v CZK 172 561,13

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:

Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsfkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: I, Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o,, U Kulturního domu 77( Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

OST - Ostatní 

002 - Vedlejší a ostatní náklady

22.06.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

142 612,50

142 612,50
142 612,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Pelhřimov, ui. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina
PROJEKT

Projektant: CENTRUM NOVA

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 77{ Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popi. MJ Množství J cena (CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem 142 612,50

o OST Ostatní 142 612,50

D 002 Vedleiší a ostatní nákladv 142 612,50
1 j K 0100 Zařízení staveniště kpl 1,000] 45 000,00 45 000,00 i

“Veškere 'náklady a Činnosti souvisejíc! 5 vybudováním, provozem a
likvtdad staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné prováděni dfla
Stavební zařízeni pro sklad, hygienické 2ázeml a administrativní činnost 
stavby (stavební buňky dle potřeby stavby)
Zajištění připojeni staveniště na elektnckou energii, vodu, odpad a

Prováděni každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace

Pravidelné čištěni a úklid příjezdových a přístupových komunikaci 
Oploceni staveniště (trvalé a dočasné) Ostraha staveniště
Uvedeni ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizad

2 K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Veškeré prvky zajišťujíc! bezpečnost a ochranu zdraví při práci -
dodávka. montáZ, údržba, obnova a demontáž
(trvalé oploceni, mobilní oploceni, výstražné značeni, přechody výkopu,

kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

Povinnosti vyplývajíc! z plánu BOZP vč připomínek příslušných úřadů 
Opatřeni k zajištěni bezpečného provozu objektu

3 K 0102 Dočasné dopravní opatření kpl 1,000 6 225,00 6 225,00

4 j K 0103

-Náklady na vyhotoveni' iTdóčasňéřío'S5praviillíTináčěrií"a'

Popis

odstraněni, poplatky za správní řízeni, splněni 
rozhodnutí a oroánu DOSS 
Publicita akce a propagace zadavatele

MJ Množství Cena celkem (CZKj Cenová soustava

li: .STAVÍME PRO VÁS'

.Kraj Vysočina. Jtžkova 57/1832. 537 3;

Informační panel (grafický potist

Poskytnuti zařízení staveniště (jeho části) pro 
umožnění činnosti TDS, AD, SŮ, atd. po dobu 
Poskytnuti krytého, čistého prostoru včetné vybaveni pracovním stol 
a S Židlemi a volným připojením na El a Internet (napf stavební burtl

Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců 
inženýrských sítí.

Veškeré náklady vyplývajíc! se zajištěni plněni požadavků DOSS a 
správců inženýrských sltl (objednáni vytýčeni inženýrských slil, 
komunikace se správci in sltl a DOSS dle jejicti vyjádřeni a rozhodr 
viz dokladová část, )vč příslušných admimstratovních úkonu

O veškerých úkonech zhotovrtele směrem k DOSS a správců

Vytýčeni stávajících inženýrských síti

9 i K 0401

10j K 0505

Geodetické zaměřeni řešených objektu po dokončeni kpl
Geodetické zaměřeni řešených objektu ve 3 tištěných vyhotoveních * 1v 
elektronicky CD) vkaJdé etapě výstavby.
Projektová dokumentace skutečného provedení po 
dokončení jednotlivých etap. p

liektrqmcky na CD pro kaZdou etapu výstavby
Kompletace dokladové S 
převzetí díla

■78



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ce ia [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

-

Doklady o víastn

U na CD nosiči

slech mate

návody k o

lálú, o provedených zkouškách a měřeni, o

jprávnénl k prováděn) prad, doklady o 
sluze. kopie záručních listů - 3« tišténě a

11 K 0601 Zpracování a předloženi harmonogramů před
podpisem smlouvy. kpl 1,000 750,00 750,00

121 K 0602

Náklady na vyhotoveni a předloženi finančního a i
harmonogramu prací a plněni před podpisem smlouvy vč průběžné 
aktualizace harmonogramu během výstavby.
Náklady spojené prováděním stavby v blfekosti 
stávajících objektu, technologie a zeleně 
Náklady spoiené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektu 
(provozů) technologii, zelené 3 pfovožu areálu školy Omezeni vlivu 
stavby na sousední objekty a stávajíc! technologie - zakryti konstrukcí

strukd a technologii proti poškozeni Ochrana stávající
ostlé ze avby. K

Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího 
objektu 2a provozu
Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajldho objektu za 
stávajlclcho převozu objektu vč. technologii.
Omezeni vlivu stavby - zakryti konstrukd a technologii (prach, hluk 
vibrace), zajištěni konstrukci a technologii proti poškozeni 
Náklady na pravidelný úklid objektu, omezeni manipulačních a 
stavebních ploch, další související omezujíc! vtivy 
Koordinace postupu výstavby s nepřetržitým celodenním provazem

Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých
a stavbě - výluhem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA 
Objekt:

SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ 

Soupis:
01-0 - Bourání

KSO: 8013419 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, uf. Jirsíkuvo, objekt OA č.p, 875 Datum:

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 KameDIČ:

Projektant: IČ:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22.06.2020

70890749
CZ70890749

608 38 531 
CZ60838531

28094026
CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých 
částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen pří oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky 

uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře 
cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele, - Vlastní položky, komplety, soubory a 
položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akcí. - Stavba 
doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky-Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: 1,1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 
PŮDORYS 1.PP-BOURÁNÍ 1.1.03 PŮDORYS 1.NP-BOURÁNÍ 1.1.04 ŘEZY A- 
A\ B-B', C-C, D-D' - BOURÁNÍ 1.1.05 POHLEDY - BOURÁNÍ

Cena bez DPH 1 306 971,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 306 971,47 21,00% 274 464,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 581 435,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Datum a podpis:
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Stavba:
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA

Objekt:
SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ

Soupis:
01-0 - Bourání

Místo: Pelhřimov, ul, Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

22.06.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 306 971,47

1 244 646,99

t - Zemní práce 190 224,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 163,76

8 - Trubní vedení 12 708,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 322 114,68

997 - Přesun sutě 713 275,50

998 - Přesun hmot 160,05

PSV - Práce a dodávky PSV 62 324,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 186,97

713 - Izolace tepelné 621,75

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 349,04

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 520,78

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 420,25

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 679,00

762 - Konstrukce tesařské 3 911,22

764 - Konstrukce klempířské 4 159,03

766 - Konstrukce truhlářské 2 634,24

767 - Konstrukce zámečnické 3 500,17

783 - Dokončovací práce - nátěry 11 031,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 310,39



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolad na OA
Objekt:

SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ
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01-0 - Bourání
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Pelhřimov, ul. Jirslkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:
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I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7Zpracovatel:

22.06.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 1 306 971,47

o HSV Práce a dodávky HSV 1 244 646,99

D 1 Zemní práce 190 224,23
1 K 1113106121

[Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných
[dlaždic komunikací pro páši ručně m2 173,500 j 44,60 7 738,1 ojcS ÚRS 2019 02

Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na
PP prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár

rucne z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
w 6.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
w B7
w 169 169,000
w pozn.17 - uložení pro další použiti

7,5*0,5 3,750
w č. 1.1.03 - půdorys 1NP bouráni 

pozn.24
w 1,5*0,5 0,750
w Součet 173,500

2 | K 113106171 [Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem
jz kameniva ručně m2 74,0001 73.73 5456,02|cSŮRS 2019 02

PP
Rozebráni dlažeb a dilcú vozovek a ploch s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové díažby s fožem

w
z kameniva
B3

w 74 74,000
w Součet 74,000

3 í K 113107162 607,0001 21 754,8s|cS ÚRS 2019 02jmm stroině ol přes 50 do 200 m2 m2
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes S0 m2

pp do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého
drceného, o II. vrstvy přes 100 do 200 mm

w B5
w 97*2 194,000
w 85*2 170,000
w B7
w 169 169,000
w B3
w 74 74,000
w Součet 607.000

4 j K 1113107183 jOdstraněni podkladu živičného 8 150 mm strojně pl
fpřes 50 do 200 m2 m2 182,00o| 69,93 12727,2s|cS ÚRS 2019 02

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně ptocby jednotlivě přes 50 m2
do 200 m2 s přemístěním hmot no skládku na vzdálenost do 20 m
(SuV | vjj026"™ "3 ‘iOPraV"" p(oslfedek ZNIcných. o »• ’"sivý Přes

w B5
w 97 97,000
w 85 85,000
w Součet 182,000

5 ; K 1113202111 [Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 7000 j 42,56 85,12 j CS ÚRS 201902
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

w č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni
w pozn.23 - uložení pro další použiti
w 2 2,000
w Součet 2,000

6 K 113204111 | Vytrháni obrub parkových m 22,500| 30,30j 681,75|CS ÚRS 2019 02
Vytrhám obrub s vybouráním lože. s premistemm hmot na skládku
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni 
pozn.10

w 22,5 22,500
w Součet 22,500

7 K ! 132101202 [Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu
Ido 1000 m3 m3 94,167 j

124,83 11 754,87|cS ÚRS 201902

Iř. 1 a 2 pros 100 do 1 000 ml 
č.1.1.10- pohledy návrh 
40%
JZ
8*0,8*1,3*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
SV
(0,96+11,17+2+9+0,81*0,8*1,3*0,40 9.955

w JV
w (21+1,1 *5)* 1,1 *2,5*0,40 29,810

w
(5,76+1,1+21 )*0,9*1,3*0,40
SV

13,038

w (0,8+16+0,8+2,3*2)*0,8*1,3*0,40 9,235
w 23*0,8*1,3*0,40 9,568
w SZ
w (0,8+14,4+0,8)*0,8*1,3*0,40 6,656
w JZ
w 40*0,8*1,3*0,40 16,640

w (4,8+7,5+11,5+1,3+2,8>*D, 8*1,3*0,40 11,606
w SZ dvorní
w 12*0,8*1,3*0,40 4,992
w sklep 022

(4,5+0,8+2,8+0,8+4,5)*0,8*2,5*0,40 10,720
w Mezlsoučet 125,548
w ruční hlubeni
w -31,381 -31,381
w Součet 94,167

8 K 132112201
[Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
cneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 31,391 454,06 14 248,86 CS ÚRS 2019 02

Hloubeni zapažených i nezapažených ryli šířky přes 600 do 2 000
mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
předepsaného profitu a spádu v horninách Iř, 1 a 2 soudržných

z
25% z množství
125,5248*0,25
Součet

31,381

9 K 132201202 [Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
!l000 m3 m3 94,381 278 66.

26 319.0g]cS URS 2019 02 !

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000
pp mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.

3 přes 100 do 1 000 m3

10 K 132212201
[Hloubení rýh i přes 600 do 2000 mm ručnim nebo 
loneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 31,381j 744,60. 23366,29|cS ÚRS 2019 02 j

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000
mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
oředeosaného crofilu a spádu v horninách Iř, 3 soudržných

11 K 132301202
[Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř, 4 objemu do 
iiOOO m3 m3 47,080I 254,04! 11 960,2o|cS ÚRS 2019 02

Hloubeni zapažených í nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.
4 přes 100 do 1 000 m3

w č.1.1.10 - pohledy návrh
20%

w JZ
8*0,8*1,3*0,20
SV

1,664

w (0,96+11,17+2+9+0,8)*0,8*1,3*0,20 4,977
w JV

(21+1,1+5)*1,1*2,5*0,20 14,905
w (5,76+1,1+211*0,9*1,3*0,20 6,519
w SV
w (0,8+16+0,8+2,3*21*0,8*1,3*0,20 4,618
w 23*0.8*1,3*0,20

SZ
4,784

w (0,8+14,4+0,81*0,8*1,3*0,20
JZ

3,328

w 40*0,8*1,3*0,20 6,320
w dvůr
w (4,8+7,5+11,5+1,3+2,8)*0,8*1,3*0,20

SZ dvorní
5,803

w
12*0,8*1,3*0,20 
sklep 022

2,496

w (4,5+0,8+2,8+0,8+4,51*0,8*2,5*0,20 5,360

w
Mezisoučet 
ruční hloubeni

62,774

w -15,694 -15,694
w Součet 47,080

12] K
132312201 [Hloubeni rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

Ipneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 15,694|
1 022,00

16 039,27|cS ÚRS 2019 02 j

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000
pp

w

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných
25% z množství
62,774*0,25 15,694

w Součet 15.694
13 K 151101102 m2 101,2501 143,81 14 560,76[CS ÚRS 2019 02

pp Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro pedzemni vedeni pro všechny
sirky rýhy pritozno pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

w £.1.1.10 - pohledy návrh

w

JV
(21 + 1,1+51*2,5 
sklep 022

67,750

w (4,5+0,8+2.8+0,8+4,51*2,5 33,500
w Součet 101,250

14 K 151101112
[Odstraněni přiložného pažení a rozepřeni stěn rýh h! 
[do 4 m m2 101,250] 72,42

7 332,53 CS ÚRS 2019 02 j

Odstranění paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s
pp uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vykopu pnlozne.

hloubky přes 2 do 4 m

15 ! K 161101101 [Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
IvýkoDU do 2.5 m m3 117,922 82,49

9727,39|cSÚRS 2019 02 |
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jpc Typ
Kód Popis MJ Množství J.ce oa[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

Svisla přemístěni výkopku bez naloženi do dopravili nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny Iř. 1 až 4. při hloubce výkopu přes 1 do 2 5 m

w 94,381*0,50 47,191
w 94,381*0,50 47,191
w 47,080*0,50 23,540
w Součet 117.922

[ 16 I K 161101501
jSvislé přemístěni výkopku nošením svisíe do v 3 m v I
(hornině tř. 1 až 4 I m3 78,456| 82,49 6 471,84jcS ŮRS 2019 02 |

Svislé přemfslěni výkopku nošením baz naloženi, avšak s
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,

w
na každých, Iřeba i započatých 3 m výšky z horniny Iř. 1 až 4
31,381 31,381

w 31,381 31,381
w 15,694 15,694
w Součet 78,456

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 163,76
I 17 í K
! i

619991011 jObaíení vnitřních konstrukcí a prvků fóiií přilepenou ;
lleplci páskou m2 101,097j

29,71 3 G03,59|cS ŮRS 2019 02 j

pp Zakryti vnilřnloh ploch před znečištěním včatne pozdějšího odkryli
konstrukci a pivku obalením fólií a přelepenlm páskou

w 6004
w 0,9*2*3 5,400
w £006
w 1,8*1,5*4 10,800
w £013-016
w 1*1,5*3 4,500
w Č007-010
w 1,2*2.1*8 20,160
w £021
w 0,6*0.95 0,570
w 1,25*0,95 1,188
w 0,9*2*5

Č019-028
9,000

w 1,5*1,5*2 4,500
w 1,3*0,9*8 9,360
w Č029

1,2*0,8*2 1,920
w Meztsoučet 67,396
w ostatní
w 67,398*0,50 33,699
w Součet 101.097

I -is | K 629991011 jZakryti vnějších výplní otvorů a svislých ploch fóiií
[přilepenou leDicl Dáskou m2

97,997|
24,16 2 367,61 [cs ŮRS 2019 02 |

pp Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí
výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

w £001
w 1,55*2,15 3,333
w £006
w 1,8*1,5*4 10,800
w £013-016
w 1*1,5*3 4,500
w £007-010
w 1,2*2,1*8 20,160

w
£021
0,6*0,95 0,570

w 1,25*0,95 1,188
w 0,9*2*5 

£019-028
9,000

w 1,5*1,5*2 4,500

w
1,3*0,9*6 
£029

9,360

w 1,2*0,8*2 1,920

vv
Mezlsoučet
ostatní

65,331

w 65,331*0,50 32,666
w Součet 97.997

| 19 K 629995217 [Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným
[křemičitým pískem umělého kamenného povrchu m2 | 3,30oj 240,17 792,5sjcS ŮRS 2019 02 j

pp Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým piskem nesušeným (
meladou lorbo tryskání), povrchu kamenného umělého

w £.1,1.03 - půdorys 1NP bouráni 
pozn.6
(0,3+0,2í*1,65*4 3,300

w Součet 3,300

D 8 Trubní vedení 12 708,77
| 20 K 890311851 [Bouráni šachetze ZB strojně obestavěného prostoru

Ido 1,5 m3 m3 | 3,886|
3 270,40 12 708,77jcS ŮRS 2019 02 j

pp Bouráni šachel a jímek strojně velikosti obeslavéného proslaru do 1,5
m3 ze železobetonu

w KŠ9
w 3,14*0,62*0,62*0,7 0,845
w KŠ10
w 3,14*0,62*0,62*1,1

KŠ11
1,328

w 3,14*0,62*0,62*1,1 1,328
w UV1
w 3,14*0,35*0,35*1 0,385
w Součet 3,886

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 322 114,68
| 21 i K 919735113 jŘezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m | 112,750] 91,98 10 370,75(CS ÚRS 2019 02 j

do 150 rim
W £.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. ena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I

W pozn.14
W 4.9+2,3+2,7+21+1+5,8 37,700
W 20+5,7+1 26,700

w
2,5+1,5+1,35
č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni

5,350

w pozn.14
w 18+25 43,000
w Součet 112,750

| 22 I K
941111131 [Montáž lešení řadového trubkového lehkého s I

Ipodlahami zatíženi do 200 ka/m2 š do 1.5 m v do 10 I
m2 ] 390,46sj 49,06[ 19 156.26 jcS ÚRS 2019 02 |

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami
PP s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/ntf šířky Iř. W12 přes 1,2 do

1,5 m. výšky do 10 m
w £.1.1.04 - pohledy bouráni
w SV

(0,96+11,175*2.7 32,751
w (9+ 2)'3,5 38,500
w JV
w (19+1,04+1,5)*(1,8+2,75/2 48,465
w (27+1 + 1,S)*(2,8+4)/2 100,300
w SV
w (16+2,3*2+0,5+1,5*21*4.5 108.450
w 26*2 52,000
w SZ
w 5*2 10,000
w Součet 390,466

j 23 i K i 941111231 IPříplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
loodfahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 ;11713.98o| 0,91 i 1Q65S:72jcS ÚRS 2019 02

Montáž jeseni řadového hubkového lehkého pracovního s podlahami
pp s provozním zatížením Iř. 3 do 200 kg/m2 Připlalek za první a každý

datel den pouztU taseni k ceně -1131
w 390,466*30 11 713,980
w Součet 11 713,980

| 24 I K 944511111 [Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 390,466] 12,411 4 845,68|CSÚRS 2019 02

pp Monláž ochranné sllé zavěšené na konstrukci lešení z lexlilíe

I 25 ! K Í944511211 (Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 [ 11 713,980] 0,26: 3045,63[CS ÚRS 201902

pp Monláž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použiti

j 26 I K 949101111 [Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
ilešeňovou podlahou v do 1.9 m zatíženi do 150 ka/m2

m2 i 457,04o| 35,1l! 16 046,67|cS ÚRS 2019 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zallženl 
do 150 kg/m2, 0 výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

W £001
w 3,44 3,440

Z
£005
7,83
E - stropy 
£006

7,830

w 71,61 71,610
w Č0Q7
w 33,85 33,850
w £008
w 33,16 33.160
w £009
w 33,09 33,890
w £010

w
30,34
£019

30,340

w 31,39 31,390
w £020
w 6,97 6,970
w £021
w 58,5 58,500
w £022
w 6,27 8,270
w £023

w
20,56
£024

20,560

w 3,02 3,020
w £027
w 24,3 24,300
w £028
w 53,34 53,340
w £029
w 36,57 36,570
w Součet 457,040

| 27 K j 949101112 [Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
Ilešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kq/m2

m2 31,52o| 46,72]
....

1 472,61 CSURS 2019 02

pp Lešatti pomocné pracovní pro objekty pozemních slaveb pro zatíženi
do 150 kg/m2, 0 výšce lesenové podlahy pres 1,3 do 3,5 m

w £026
w 31,62 31,520
w Součet 31,520

( 2B K 961031511 [Bouráni základového zdivá z tvárnic ztraceného 
[bednění včetně vvolně z betonu

m3 1,95o| 2 438.20!
4754,4g|cs ŮRS 2019 02

pp výplně z betonu a výztuže
w £,1.1,02 - půdorys 1PP bourání
w pozn.8
w (2+0,95*25*0,25*1*2 1,950
w Součet 1,950

I 29; K [961044111 [Bourání základů z betonu prostého m3 [ 0,562] 2 204,60 1 238,99 CS ÚRS 2019 02
Bouráni základů z batonu pro6létia

W £.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
W pozn.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZKJ Cenová soustava

W 2*1*0,2 0,400
W pozn.4
W 0,3*0,3*1 0,090
W č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni 

pozn.3
W 0,3*0,3*0,B 0,072
w Součet 0,562

30 K |962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 309,680 82,49 25 545,SOICS ŮRS 2019 02

PP
plnýtduiebo dutých na maHulápennou nTbtvá Tnocemenlovóu li

do 150 mm
w č.1.1.02 - půdorys 1PP bourání

Č028 - pozn.6
w 6,75*3,43

č. 1.1.10 - pohledy návrh
JZ

23,153

w 8*1,3 10,400
w S V

W
(0,96+11,17+2*9*0,8)*1,3
JV

31,109

w (21 + 1,1+5)'2.5 67,750
w (5,76+1,1+21>*1,3 36,218
w SV
w (0,8+16+0,8)*1,3 22,880
w 23*1,3 29,900

E SZ
(0,8+14,4+0,8)*1,3
JZ

20,800

w
24*1,3 31,200

W
(4,8+7,5+11,5+1,3+2,8)*1,3
Součet

36,270

31 K 963022819 Bouráni kamenných schodišťových stupňů m 6,600 64.82 427,81 CS ÚRS 2019 02

PP
w č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni 

pozn.6
w 1,65*4 6,600
w Součet 6,600

Bourání podkladů pod dažby nebo mazanin
32 K 965042131 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 

m2
m3 0,315 2 474,70 779,53 CS ŮRS 2019 02

PP Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm,
plochy do 4 m2
68
3,5*0,09 0,315

w Součet 0,315
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin

33 K 965042231 betonových nebo z litého asfaltu ij přes 100 mm pl do
4 m2

m3 2,036 2 065,90 4 206,17 CS ŮRS 2019 02

PP Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy do 4 m2

w 88
w 3,5*0,15 0,525
w č. 1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
w pozn.B
w 2*1,2*0,2*2 0,960
w č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni
w pozn.6
w 1,65*1,5*0,15 0,371
w 64 - rýha pro kanalizaci

2*0,6*0,15 0,180
w Součet 2,036

34 K 965046111 Broušeni stávajících betonových podlah ůběr do 3 mm m2 3,500 100,74 352,59|CS ŮRS 2019 02
PP Srouěoni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
w B4
w 3,5 3,500
w Součet 3,500

35 K 965046119 Příplatek k broušeni stávajicich betonových podlah za
každv další 1 mm úběru m2 7,000 45,70 319,9o|cS ŮRS 2019 02

PP Broušeni slávajícich betonových podlah Příplatek k ceně za každý

w 3,5*2 7,000
w Součet 7,000

36 K 965049112 Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni
1,447 919,80

PP Bouráni mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin belonových
se svařovanou slil, tl. přes 100 mm

w B8
3,5*0,15 0,525

w 0,371 0,371
č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni

w 1,65*1,5*0,15 0,371
w B4 - rýha pro kanalizaci

2*0,6*0,15 0,180
w Součet 1.447

I 37 | K 1965081212 [Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo
[xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 60,301 45,23|CS ŮRS 2019 02

ni podlah z dlaždic bez podkladního lože
s jakoukoliv výplni spár keramických nebo vylolilových li. 
plochy do 1 m2
č.1.1,03-půdorys 1NP bouráni
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38 K [965081213 [Bourání podlah z dlaždic keramických nebo I
Ixvlolitových tl do 10 mm plochv Dřeš 1 m2 I m2

7,OOo]
46,79;

327,53]cS ŮRS 2019 02

w

Bouráni podlah z dlaždic bez podkladního ložo nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplni spár keramických nebo vylolilových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2
B8
3,5
B4
3,5
Součet

3,500

3,500
7,000

39| K !965081611 [Odsekáni sokiiků rovných i m 106,15o| 22,27: 2 363,96[CS ŮRS 2019 02

PP Odsekáni soklíků včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo

w

w

w

w

w
w
w
w
w
w

Č001
1,65+2+1,65
-1,55+0,2*2
Č019
(8,7+4+0,5)*2
-0,8
Č020
(3,8+1,85)*2
-0,9
Č021
(18,65+2,9)*2 
-0,9+0,75*2 
-0,9+0,6*2 
-0,9
-0,9*3+0,8*2*3
Č023
(7,7+3.9}*2
-0,6
-0,9*2
Součet

5,300
-1,150

26,400

-0,900

43,100

0,300
-0,900
2,100

23,200
-0,600
-1,800

106,150

40 K 966006132
[Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se 
IsíouDkvs betonovými oatkami kus

1,000]
266,45 266,45|cS ŮRS 2019 02

w
w
w

č.1.1.03 - půdorys 1NP bourání 
pozn.22 - uloženi pro další použiti

Součet
1,000
1,000

41 | K 966008222 [Bouráni betonového nebo polymerbetonového
iodvodňovacího žlabu š ořeš 200 mm m 6,000 83,22 499,32 CS ŮRS 2019 02

PP

w

w

Bouráni odvodňevociho žlabu s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek betonového nebo polymerbelonového s krycím 
roštBnt šířky přes 200 mm 
č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni 
pozn.19
6
Součet

6,000
6,000

42 | K 966071711 |Bouránl sloupků ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 3,000| 228,49j 685,47 CS ŮRS 2019 02

w
w

w
w

Bourání plotových sloupků 3 vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2.5D m zabetonovaných 
č. 1.1.02 - půdorys 1PP bouráni

č.1.1,03 - půdorys 1NP bouráni

2
Součet

1,000

2,000
3,000

43 K 966071822
[Rozebráni oploceni z drátěného pletiva se čtvercovými 
lokv vvškv do 2,0 m m

8,OOo|
45,04; 360,32]cSÚRS2019 02

PP

W
w

přes 1,6 do 2,0 m
č. 1,1.03 - půdorys 1NP bouráni

4+4
Součet

8,000
8,000

44 K 966073811
[Rozebráni vrat a vrátek k oploceni plochy do 6 m2, 
luložení oro další použiti kus 3,750 153,30

574,8s|cS ŮRS 2019 02

PP Rozebráni vrat a vrátek k oploceni plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

W

w

č. 1.1.02 - půdorys 1PP bouráni

2,5*1,5
Součet

3,750
3,750

45 K 971052361
[Vybourání nebo prorážení otvoru v ZB prickach a
Izdech ol do 0.09 m2tl do 600 mm kus

2.0001
1 350,50

2701,DojcS ŮRS 201902

pp Vybouráni a proráženi otvorů v železobetonových pnckách a zdech

w
w

č. 1.1.02 - půdorys 1PP bouráni 
pozn.19

Součet
2,000
2,000

46 i K 976071111 Vybouráni kovových madel a zábradlí, uložení pro
Idalší použiti m

14,000]
124,83

1747,52jcSŮRS 2019 02

pp Vybouráni kovových madel, zábradlí, dvířek, zděři, kotevních želez

w
w
w

č.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
Č005 - pozn.23
6*2
pozn.16

12,000

w Součet 14,000
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[Vybouráni kovových komínových dvířek, ventilaci pl
[do 0,3 m2 ze zdivá cihelného________ _____________ kus ! 5,000| 133.25ÍCS ÚRS 201902

IvýbSHHÍki kus | 5,0001 352,60|CS ÚRS 2019 02

i K [977311113 732,92|CS URS 2019 02

| 50 ! K 1978011141 [Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo
icementové omítky stropů v rozsahu do 30 %

m2 I 589,200)

io vapenocemenlovýcii Ol

13 421,98jCS URS 2019 02

71,61

33,85*1,4
Č00B
33,16*1,4

30,34*1,4
£019
31,39*1,4

6,97*1,4
£021
58,5*1,4
£023
20,56*1,4

31,52*1,4

24,3*1,4

28,784

44,128

74,676

-17,073

I 51 í K 1978011191 .((osekání) vnitřní vápenné nebo 
:ementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 I 42,826

itových omítek vnitrních ploch

3220,09ÍCS ÚRS 2019 02

| 52 j K [978013141 [Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo

pi I

m2 | 89,100 1 619.84ÍCS URS 2019 02

(1+3,83+0,455*1
(8-0,9*2+0,8*4+15*1

(5,3+13,15+5,35*1

(6,75+4,7S+0,2)*1

(0,5+4,7+0,5+0,2*45*1

(4,8+0,2*45*1

5,280

23,750

11,700

6,500

5,600

13,170
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£019
(4+7,7+0,5*25*1 
Součet

53 K i 97B013191
___ i____S____ ___________

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 
s vyškrabáním soar

m2 i 940,602 59,13; 55 617,80 CS ÚRS 2019 02

(7,7+4+0,55*2*3,33
-0,9*2
-1,5*1,5+(1,7+1,7‘2j*0,8

(3,8+1,835*2*3,4
-0,9*2
£021
(18,65+2,9)*2*3,5 
-0,9*2+0,75*2*2,22

(4+2,055*2*2,15
-0,9*2

(7,7+3,95*2*3,45
-0,6*2
-0,9*2*2
-1,5*1,5+(1.7+1,7*25*0,8 

2,72*(2,9-2,2)

116,790
1,775

(6,75+4,7+0,6*25*2*3,41
-0,9*2
-1,2*0,9*2+(1,2+0,9*2)*0,8*2

(9,74+6,75+0,6"2*3)*2*3,41
-0,9*2
-1,2*0,9* 4+(1,2+0,9*2)*0,8*4

86,273

2,640

137,014

-1,2*0,8*2+(1,2+0,8*2)*0,8*2

Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo
CS ÚRS 2019 0254 K 978015331 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 20%
m2 5,995 9,13 54,73

s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá f 
rozsahu přes 10 do 20 %
£.1.1,04 - pohledy bourání 
pozn.2 = 20%
16,18*0,3*0,20
(20+5,71 + 1,055*0,3*0,20
(5,03+4,76+1+205*0,3*0,20
(6,57+4,91+0,8+0,5+4,45*0,3*0,20
9*0,3*0,20

55 K 978015391
Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do m2 31,000
100% s vvškrabánim soar
Otlučeni vápenných nebo vápenocemenlových omlti 
s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá stupně členil 
rozsahu přes 80 do 100 %
£.1.1.02 - půdorys 1PP bourání
pozn.3
2*3
6.1.1.04 - pohledy bourání
A
25
Součet

1 550,31|CS ÚRS 2019 02

25,000
31,000

| 56 I K Í978015391A 9 937/13]

6.1.1.04-pí 

16,2

I 57 j K j 978021191 [Otlučení (osekání) cementových omítek stěn v 
[rozsahu do 100 % s vyškrabáním spar 5,42|CS ÚR
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w viz odstraněni izolace
w 266,527 286,527
w Součet 286,527

58 K 978035117
[Odsekání tenkovrstvé omítky nebo štuku obroušením
jv rozsahu do 100% m2

623,756 í 68,26 j 42 577,58|cS ÚRS 2019 02

pp Odstraněni lenkovrstvých omítek nebo šluku tloušťky do 2 mm
obroušením, rozsahu přes 50 do 100%

w E - stropy
w £006
w 71,61 71,610
w £007
w 33,85*1,4 47,390
w £008
w 33,16*1,4 46,424
w £009

33,89*1,4 47,446
w £010
w 30,34*1,4 42,476
w £019
w 31,39*1,4 43,946
w £020
w 6,97*1,4 9,756
w £021

5S,5'1,4
£023

81,900

w
20,56*1,4
£026

23,784

w 31,52*1,4 44,128
w £027
w 24,3*1,4 34,020

w
£028
53,34*1,4 74,676

w £029
w 36,57*1,4 51,190
w Součet 623,756

| 59 K 1978036391 [Otlučeni (osekáni) vnějších omítek z břizoliiu v
[rozsahu do 100 % s vyškrabáním soar zdivá m2 I 202,92oj 90,52 18 368,32jcS ÚRS 2019 02

pp Otlučeni omítek z břfeotitu vnějších ploch s vyškrabáním spař zdivá,
s očištěnim povrchu, v rozsahu do 100 %

W 8.1.1.02 - půdorys 1PP bourání
W ě001-pozn,11
W (1.65+2+1,65+0,3)‘3.2
W fi.1.1.04 - pohledy bouráni
W B
W 185
W Součet

17,920

185,000
202,920

60 K 978059511
Odsekaní a odebraní obkladů sten z vnitrních 
obkládaček plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo

m2 109,50 315,36 CS ÚRS2019 02

£.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
£013
1,3*0.3 0,390

W
w
w
w

w
w

2*0,33 
£015 
1,4*0,3 
6016+017 
(1,5+1*2)’0,3 
£025 
1,2*0,3 
Součet

0,660

0,420

1,050

0,360
2,880

I 61 K i 978059541
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučeni m2 12,644 68,26: 863,08 CS ÚRS 2019 02

[ i Dodkladní omítky až na zdivo
Odsekáni obkladů stěn včetně otlučeni podkladní omllky až na zdivo 
z obkládaček vnilmfch, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Č024
(2,72+0,4’2)*2,2 
£028 - pozn.7 
(1,85+0,6)*2 
Součet

62 i K 1978059641
""[Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších
j obkládaček pl ochy přes 1 m 2_______________ 13 538,0l|CS ÚRS 201902

W

w
w

W

w

63 | K j979024443

PP

w

£.1.1.04 - pohledy bouráni

145
po2n,9

£.1.1.03 - půdorys 1NP bourání 
pozn.8
(1,7+2,5*21*0,3
Součet _____________________________________
[Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních
Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s
odklizením a uložením očištěnýcti hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenosl do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni spár silničních 
£.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni

145,000

3,000

2,000

2,010
152,010

2,000| 26,571 53,14[CS ÚRS 201902
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w
w

pozn.23 - uloženi pro další použití
2
Součet

2,000
2,000

: 64 I K
979054441

[Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s |
[původním spárováním z kameniva těženého l m2 : 77,75g|

24,67 1 918,09|CS ÚRS 2019 02

pp

w
w
w

w
w

Očištěni vybouraných ptvkú komunikaci cd spojovacího materiálu s

skládku na vzdálenosl do 10 m dlaždic, desek nebo Ivarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým 
£.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni 
pozn.17 - uloženi pro další použili
7,5*0,5
B3
74

3,750

74,000
77,750

D 997 Přesun sutě 713 275,50

J 65 K 997013151
IVnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
Ibudow v do 6 m s omezením mechanizace í *

526,685 j 436,54
229 919,0?]cS ÚRS 2019 02 j

PP Vnilroslaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haty výšky do 6 m

j 66 ! K
i997013501 (Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo I

Imeziskladku do 1 km se složením t 507,03sj 170,82:
86 612,23]CS ÚRS 2019 02 |

PP
w

w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km
526,685
-90% zpětně použité dlažby 
-74*0,295*0,90
Součet

526,685

-19,647
507,038

| 67 K 1997013509 [Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
[skládku ZKD 1 km ořeš 1 km i •

17 239,292] 7.45;
128 432,73|cSÚRS201902

rr
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenosl Píiplalek k ceně Za každý další i započaly 1

w
w

507,038*34
Součet

17 239,292
17 239,292

| 68 j K [997013801 [Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
[stavebního odpadu •

422,704] 459,90| 194 401,57jcS ŮRS 201902

PP
w
w
w

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
507,038
-1,47
-25,352
-57,512
Součet

507,038
-1,470

-25,352
-57,512
422,704

j 69 I K 997013814 [Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
[stavebního odoadu izolací t 1,47o| 1 445,40' 2 124,?4|cS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu nP skládce (skládkovné) z

W
w
w
w
w

od.711
1,312 
od.713
0,158
Součet

1,312

0,158
1.470

! 70 K ‘997013831 [Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
Istavebního odpadu směsného t 25,352 876,00, 22208,35|cS ÚRS 2019 02 j

pp rm,nl|?|l|e| h nar fUm r itn'TThmniŮu d° Skl3dC° (sk1á(,ko''né)

w

5% z celku
507,038*0,05
Součet

25,352
25,352

j 71 X Í997223845 [Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
[asfaltového bez dehtu 57,512

47 021,8l|cSÚRS 2019 02 |

pp PoplatBk za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu

| 72 K [0431940001 [Ostatní zkoušky = zkouška výluhu pro uloženi asfaltu kus 1,Q00j 2 555,00
PP Ostatní zkoušky

D 998 Přesun hmot 160,05
l 73 | K [998018001 [přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 0,174 919,80| 160,OS|CS ÚRS 201902 j

pp
Přesun hmol pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby

m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 62 324,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 186,97
| 74 K 711131811 [Odstranění izolace proti zemni vlhkosti vodorovné m2 3,500 9,20' 32,2o|cS ÚRS 2019 02 í

pp
w

w

88
3,5
Součet

3,500
3,500

| 75 K [711131821 [odstraněni izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 286,527 J 9,78' 2 802,23|cS ÚRS 2019 02

pp
w

w

Odslraněni izolace prolí zemni vlhkosti na ploše svislé S
£.1.1.10- pohledy návrh
JZ
8*1,3
SV
(0,96+11,17+2+9+0,81*1,3

10,400

31,109
W JV
W (21 + 1,1+51*2,5 67,750
W (5,76+1,1+21)*1,3 36,218
W SV
W (0,8+16+0,81*1,3 22,880
W 23*1,3 29,900
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jpč Typ Kód
Popis MJ Množství

J.cena[C2Kl Cena celkem [CZK] Cenová soustava J

i S2
(0,8+14,4+0,871,3
J2

20,800

w 24'1,3 31,200
w dvůr
w (4,8+7,5+11,5+1,3+2,8)*1,3 36,270
w Součet 286,527

I 76 i K 1711491876 {Demontáž ukončovacl lišty j m 89,100 j 15,18 1 352,54[CSÚRS2019 02 |

pp Demontáž lišty Izolace ukončovacl
w C - stěny
w 5004

1*3,83+0,45 5,280
w S-0,9‘2+0,8'4+1

Č006
10,400

w 5,3+13,15+5,3 23,750
w 5007
w 6,75+4,75+0,2 11,700

w
Č008
0,5+4,7+0.5+0.2M 
£009

6,500

w 4,8+0,2*4 5,600
w £010

0,5+4,32+6,75+0,8+0,2*4
£019

13,170

w 4+7,7+0,5*2 12,700
w Součet 89,100

D 713 Izolace tepelné 621,75
j 77 j K 713110851 [Odstraněni tepelné Í2oiace stropů lepené z polystyrenu

[suchého tl do 100 mm
m2 | 8,27oj 21.10 j 174,5o|cS ÚRS 2019 02 j

Odstraněni tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoži, pásů,
PP dílců, desek, bloků připevněných iBpenlm z polystyrenu suchého,

IlouštVa izolace do 100 mm

w
£022 - pozn.18
8,27 8,270

w Součet 8.270
I 78 | K 713130851 [Odstraněni tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl

Ido 100 mm m2 24,2151 18,47j
447,25|cSÚRS2019 02 j

Odstraněni tepelné izolace stěn příček z rohoži, pásů. dílců, desek,
pp bhkú připevněných lepením 2 pctysíyrenu, Dousťlra .zobce do 10D

w £022 - pozn.18 
(4+2,05)*2*2,15 
-0,9*2

26,015

w Součet 24,215

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 349.04

j 79 j K [721242804 [Demontáž lapače střešních spíavenin DN 125 kus ! 11,000j 122,64 [ 1 349,04[CS ÚRS 2019 02 [

pp Demontáž lapačů střešních spíavenin DN 125
w č.1,1.03 - půdorys 1NP bouráni
w uloženi pro další použiti + vyčištěni

D1
1,000

w D2+3
w 2 2,000
w D4

w
D5-11
7 7,000

w Součet 11,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovacf předměty 520,78

| 80 j K 1725110814 [Demontáž klozetu 3,000| 122,64] 367,92|CS ÚRS 2019 02 j

PP Demontáž klozelň
w č.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
w pozn.20 - uloženi pro další použiti 

£016+017
w 2

Č025
2,000

w 1 1,000
w Součet 3,000

I 81 I K 1725210821 [Demontáž umyvadel bez výtokových armatur i,oooj 95,63 j 95,63|CS ÚRS 2019 02 j

pp Demontáž umyvadel bež výtokových armatur umyvadel
w č.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
w Č024 - pozn.15 - uložení pro dalši použiti
w 1 1,000
w Součet 1,000

I 82 i K 725820801 [Demontáž baterie i,ooo| 57,23 57,23[CS ÚRS 2019 02 |
pp Demontáž baterii

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 420,25

| 83 } K 735121810 [Demontáž otopného tělesa ocelového článkového,
[uloženi oro další použití

I I 225,OOo| 24,09
5 420,25| j

PP Demontáž otopného lélesa ocelového článkového

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 679,00
j 84j K 1741421863 [Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého

[vedení zazděného - uloženi pro další použiti
j kus

20,000 83,95
1 679,Oo|cS ÚRS 2019 02 |

pP Demontáž hromosvodného vedeni podpěr svislého vedení zazděnéh

D 762 Konstrukce tesařské 3 911,22

J 85 | K [762131811 [Demontáž svislých stěn I m2 15,435 26,86 414,58|CS ÚRS 2019 02 j

PP Demontáž svislých slěn
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MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav

W č.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
W

4,5*3,43 15,435
W Součet 15.435

i 86 j K [762430B37 [Demontáž obložení stěn z desek cementotrlskových tl [
Ipřes 16 mm na pero a drážku šroubovaných I m2 ; 53,40oj 41,39' 2 210,23jcSÚRS2019 02 |

PP Demontáž obloženi stěn z cementotrlskových desek šroubovaných
na pero a drážku, tloušťka desky přes 16 mm
D - stěnyw

w Č0O5
(6+6>*2 24,000

w Č019
w (7,7+4+3)*2 29.400
w 53.400

I 87 i K 762512811 [Demontáž kce podkladového roštu | m2 53,400} 24,09': 1 236,411CS ÚRS 2019 02 |

pp Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového

O 764 Konstrukce klempířské 4 159,03
| 88 [ K [764002851 [Demontáž oplechování parapetů do suti m ! 3B,B50| 61,32; 2 362,28|CS ÚRS 2019~02 [

PP Demontáž klempířských konstrukci oplechování parapetů do suli
w č.1,1.02 - půdotys 1PP bouráni
w pozn.4
w 1,85*4 7,400
w 0,95*2 1,900
w 1,25*8 10,000
w 1,55*2 3,100
w 1,25*8 10,000
w 1,3+2,6+1,6+0,95 6,450
w Součet 38.850

I 89 ! K 764002861 [Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m i 20,400| 80,30. 1 638,12jcS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
w č,1.1.04 - pohledy bourání 

pozn.1 = 20%
102*0,20 20.400

w 20,400
| 90 K '764004861 [Demontáž svodu do suti m ! 3,000 [ 46,21 i 138,63[CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukci svodu do suti
w £.1.1.04-pohledy bouráni
w pozn.12
w 3 3,000
w Součet 3,000

D 766 Konstrukce truhlářské 2 634,24

| 91 I K 766411811 [Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy m2 26,730| 73,73; 1 970,80jCS ÚRS 2019 02

PP Demontáž obloženi stěn panely, plochy do 1,5 m2
W Č005- pozn.22
w 6*<2+2) 24,000
W Č028
w (0,7+0,7+0,7)'1,3 2,730
w 26,730

j 92 | K I766411B22 [Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových j m2 26,730 j 24.82
663,44|cS ÚRS 2019 02

PP Demontáž obloženi stěn podkladových roštu

D 767 Konstrukce zámečnické 3 500,17
| 93 i K [767132821 [Demontáž přiček k dalšímu použiti l m2 10,150 [ 310,25; 3149,G4|CS ÚRS 201902

PP Demontáž stěn a příček z plechů k dalšímu použili
w č.1.1.02 - půdorys ÍPP bourání

Č021 - pozn.9
w 2,9*3,5 10,150
w 10.150

| 94 I K 767211001 [Demontáž schodiště, uloženi pro další použití | kus i.oooj 351,13; 351,13]

w č. 1.1.02 - půdorys 1PP bouráni

w
pozn.1

1,000
w Součet 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 031,64

| 95 | K j7831G6805 [Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukci opálením 
Is obroušením

| m2 12,000 [ 123,37:
1 480,44|cS ÚRS 2019 02

PP Odstraněni nátBrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením
w 6.1.1.06 - půdorys 1NP návrh
w pozn.18

6*1*2 12,000
w 12.000

j 96 K 783306805 [Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí | m2 41,305j 105,12 4 341,98[CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukci opálením s 
obroušením

w £.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.5
w 3,14*0,2*1,6
w pozn.10
w 20 20.000
w pozn.11
w 2,9*3,5*2 20,300
w Součet 41.305

j 97 j K [783406805 [Odstraněni nátěrů z klempířských konstrukcí opálenirr 
Is obroušením

J m2 44,8Bo| 116,07;
5 2Q9,22|cS ÚRS 2019 02

Odstraněni nátěrů z klempířských 

5.1.1.04 - pohledy bouráni
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98 ! K 784121001

MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ptyzn.1 - 80% 
102*(0,4+0,151*0,80

Dokončovací práce - malby a tapety_____
[Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m m2 ' 712,8561 15 504,62 CS ÚRS 2019 02

pp Oškrabání malby v mlstno6leeh výšky do 3,80 m
w E - stropy
w Č0Q6
w 71,61 71,610
w
w 33,85*1,4 47,390
w
w 33,16*1,4
w ČQ09
w 33,09*1,4 47,446
w Č010
w 30,34*1,4 42,476
w 5019
w 31,39*1,4 43,946
w Č020
w 6,97*1,4 9,758
w E021
w 58,5*1,4 81,900
w £023
w 20,56*1,4 28,784
w £026
w 31,52*1,4 44 128
w £027
w 24,3*1,4 34,020
w £028
w 53,34*1,4 74,676
w £029
w 36,57*1,4 51,198
w C - stěny
w £004
w (1+3,83+0,4S)M 5,280
w (8-0,9*2+0,8-4+1)*1
w £006
w (5,3+13,15+5,31*1 23,750
w £007
w (6,75+4,75+0,21*1
w £008
w (0,5+4,7+0,5+0,2*41*1
w £009
w (4,8+0.2*41*1
w £010
w (0,5+4,32+6,75+0,8+0,2*41*1 13,170
w £019
w (4+7,7+0,5*21*1 12,700
w Součet 712,856

| 99 j K 1784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby
[místnostech výšky do 3, 7 805,77 CS URS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA 

Objekt:
SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ 

Soupis:
01-1 - Návrh

KSO: 8013419 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul, Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 KameDIČ:

Projektant: IČ:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22.06,2020

70890749
CZ70890749

608 38 531 
CZ60838S31

28094026
CZ28094026

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých 
části soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen pn oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky 

uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl, č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře 
cenová soustava ÚRS, - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a 
položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba 
doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.06 
PŮDORYS 1.PP -NÁVRH 1.1,07 PŮDORYS 1.NP-NÁVRH 1.1.08 ŘEZY A-A\ B- 
B\ C-C', D-D- NÁVRH 1.1.09 DÍLČÍ ŘEZY - NÁVRH 1.1.10 POHLEDY - NÁVRH 

1.1.11 TABULKY PSV

Cena bez DPH 5 270 235,51

dph základní
Základ daně

5 270 235,51
Sazba daně 

21,00%
Výše daně

1 106 749,46
snížená 0,00 15,00% 0,00

jcena s DPH v CZK 6 376 984,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Peihňmov - oprava hydroizolací na OA

Objekt;
SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ

Soupis:
01-1 - Návrh

Místo: Pelhňmov, ul. Jirsikuvo, objekt OA č.p. 875 Datum: 22,06.2020

PROJEKT

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. , U Kulturního domu 7 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 270 235,51

HSV - Práce a dodávky HSV 4 738 099,64

1 - Zemní práce 289 907,41

2 - Zakládání 162 895,10

3-Svislé a kompletní konstrukce 3 022 923,52

4 - Vodorovné konstrukce 11 545,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 954 874,19

61 - Úprava povrchů vnitřních 472 396,06

62 - Úprava povrchů vnějších 452 273,42

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 25 866,47

8 - Trubní vedení 68 996,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 65 972,13

998 - Přesun hmot 160 984,86

PSV - Práce a dodávky PSV 532 135,87

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 296,96

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 481,29

725 - Zdravotechnika - zaňzovací předměty 5 695,09

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 494,50

741 - Elektroinstalace-silnoproud 2 016,00

761 - Konstrukce prosvětlovací 34 672,00

764 - Konstrukce klempířské 15 498,33

767 - Konstrukce zámečnické 13 065,04

771 - Podlahy z dlaždic 80 629,06

781 - Dokončovací práce - obklady 14 465,84

783 - Dokončovací práce - nátěry 35 432,18

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 115 389,58



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhňmov - oprava hydroizolací na OA
Objekt:

SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENI

Soupis:
01-1 - Návrh

Místo: Pelhňmov, ul. Jirsfkuvo, objekt OA č.p, 875 Datum: 22.06.2020

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.
Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kufturnfho domu 7Zpracovatel.

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

Náklady soupisu celkem 5 270 235,51

o HSV Práce a dodávky HSV 4 738 099,64
D 1 Zemní práce 289 907,41

1 K Í175101201 [Obsypáni objektu původním terénem sypaninou bez
Iprohozeni sítem, uloženou do 3 m m3 225,830 535 60 132246,0s|cs ÚRS 2019 02

Obsypáni objektů původním terénem sypaninou 2 vhodných hornin 1
PP až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 rn od vnějšího

kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutněni bez prohození sypaniny

w £.1.1.10 - pohledy návrh
w 40%
w JZ
w 8*0,8*1,3 8,320
w SV
w (0,96+11,17+2+9+0,81*0,8*1,3 24,887
w JV
w (21+1,1+51*1,1*2,5 74,525
w (5,76+1,1+211*0,9*1,3

SV
32,596

w (0,8+16+0,8+2.3,2)*0,8*1,3 23,088
w 23*0,8*1,3 23,920
w SZ
w (0,8+14,4+0,8)*0,8*1,3 16,640
w JZ
w 40*0,8*1,3 ai cnn
w dvůr
w (4,8+7,5+11,5+1,3+2,81*0,8*1,3 29,016
w SZ dvoml

12*0,8*1,3 12,480
w sklep 022

(4,5+0,8+2,8+0,3+4,51*0,8*2,5 26,800

w
-drenáže 
-54,093 -54,093

w -2ákl. pas
w -20,285 

skladba Z01
-20,285

w -341,607*0,04 -13,664
w Součet 225.830

2 I K 175111109 [Příplatek za ruční prohozeni sypaniny sítem, uložené
Ido 3 m m3 33,875 185,60 6 287,2o|cS ÚRS 2019 02

Obsypaní njcne sypaninou z vhodných hornin Ir, 1 až 4 nebo
pp materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni Příplatek k cene

w 225,83*0,15 33,875
w Součet 33.875

j 3 ; K 1162201102 [Vodorovné přemístěni do 50 m výkopku/sypantnyz
lhorninvtř. 1 až 4 m3 104,680 31,60: 3 307,89|cs ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním proslředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuli z horniny Iř. 1 až 4 na vzdálenost pres 20 do 50 rn

w celkové výkopy
w 313,87 313,870
w -zásyp
w -209,19 -209,130
w Součet 104,680

| 4 ! K 1167101101 [Nakládáni výkopku z hornin tř, 1 až 4 do 100 m3 m3 104,680 110,40: 11 556,67|CS ŮRS2G1902
pp Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny

nakládáni, množství do 100 m3. 7. hornin tř. 1 až 4
| 5 K 1162601102 [Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z

lhorninvtř. 1 až 4 m3 104,680 128,00; 13 399,Q4jcS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuli z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenosl pres 4 G00 do 5 G00 m

6 i K 171201211 [Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a
Ikameniva na skládce 219,828 520,00: 114 310,56jCSÚRS201902

pp Poplatek za ulozem slavebnlho odpadu na skladce (skladkovne)

w 104,68*2,1 219,828
w Součet 219,828

j 7 j K 1043154000 [Zkoušky hutnící 10,000 880,00 8 800,0D|CS ÚRS 2019 02
pp Zkoušky hutnici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 162 895,10
[Výplň odvodňovacich žeber nebo traíšvodu kamenivem!
Ihrubvm drceným frakce 16 až 32 mm
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo tralívodú bez

pp zhutněni, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drcBným
frakce 16 až 32 mm

w 6.1.1.10 - pohledy návrh
w JZ
w 8*0,6*0,4 1,920
w SV
w (0,96+11,17+2+9+0,81*0,6*0,4 5,743
w JV
w (21+1,1+51*0,6*0,4 6,504
w (5,76+1,1+211*0,6*0,4 6,686
w SV
w (0,8+16+0,8+2,3*21*0,6*0,4 5,328
w 23*0,6*0,4 5,520
w SZ
w (0,8+14,4+0,8)'0.6*0,4 3,840
w JZ
w 24*0,6*0,4 5,760

w (4,8+7,5+11,5+1,3+2,8)*0,6*0,4 6,696
w SZ dvorní
w 12*0,6*0,4 2,880
w sklep 022
w (4,5+0,8+2,8+0,8+4,5)'0,6*0,4 3,216
w Součet 54,093

[Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotexíilií v rýze 21,44

pp Zřízeni opláštění výplrie 2 geotevtiiie odvodňovacich žeber nebo
tralívodú v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými 0 sklonu do 1:2

w 225,39’(0,6+0,4)*2 450,780
w Součet 450.780

10 M 169311172 |geoíex////e 300g/m2 m2 518,397 \ 19.92 10 326,471CS ÚRS 201902

pp geotextilie 3G0g/m2
w 450,78*1,15 518,397
w Součet 510,397

[Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN
n

pp Tralivody z drenážních trubek 2 Irubek plastových tuhých SN 8 DN
100

w 6.1.1.10- pohledy návrh
w JZ
w 8 8,000
w SV
w 0.96+11,17+2+9+0,8 23,930
w JV
w 21+1,1+5 27,100
w 5,76+1,1+21 27,860
w SV
w 0,8+16+0,8+2,3*2 22,200
w 23 23,000
w SZ
w 0 8+14 4+0 8 16,000
w JZ
w 24 24,000
w dvůr
w 4,8+7,5+11,5+1,3+2,8 27,900
w SZ dvorní
w 12 12,000
w sklep 022
w 4,5+0,8 + 2,8+0,8+4,5 13.400
w Součet 225,390

[Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 2
Ihrubého kameniva frakce 0 až 32 mm

pp Podsyp pod základové konslrukce sejrhulněnlm a urov.iir.im

w
V05

W 5,52*0,2 1,104
w V06

w 3,44*0,2 0,688
w Součet 1,792

j 13 K [273322611 [Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na
lorostředí tř, C 30/37 m3

1,075| 2 704,00 2 905.8o|cS ÚRS 2019 02

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky 2 betonu se
zvýšenými nároky na prostředí Iř. C 30/37

w V05
w 6113
w 5,52*0,12 0,662
w VOS
w 6001
w 3,44*0,12 0.413
w Součet 1,075

j 14 [ K (273351121 jZřízení bednění základových desek m2 Q,240| 308.00 73,92]CS ÚRS 2019 02

pp Bedněni základů desek zřízeni
w V06
w Č001
w 2*0,12 0,240
w Součet 0,240

[ 15 K [273351122 (odstranění bedněni základových desek m2 0,240| 84,00 20,16|CS ÚRS 2019 02
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j *16 f K 1273362021 (Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t i 0,046) 24 000,00i 1 1 D4,00|CS ÚRS 201902
pp Výztuž základů desek ze svařovaných slil z drátů typu KARI
w V05
w £113
w 5,52*0.00444*1,15 0,028
w V06
w £001
w 3,44*0,00444*1,15 0,018
w Součet 0,046

| 17 ! K 274313511 (Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 | 20,285) 2 088,00 42 355,08|CS ÚRS 2019 02

pp Základy z balonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného Iř.

w č.1.1.10-pohledy návrh
w JZ
w 8*0,6*0,15 0,720
w S V
w (0,96+11,17+2+9+0,8)*0,6*0,15 2,154
w JV
w (21+1,1+5)*Q,6*0.15 2,439
w (5,76+1,1+21)*0,6*0,15 2,507
w S V
w (0,8+16+0,8+2,3*2)*0,8*0,15 1,998
w 23*0,6*0,15 2,070
w SZ
w (0,8+14,4+0,8)*0,6*0,15 1,440
w JZ
w 24*0,6*0,15 2,160
w dvůr
w (4,8+7,5+11,5+1,3+2,8)*0,6*0.15 2,511
w SZ dvorní
w 12*0,6*0,15 1,080
w sklep 022
w (4,5+0,8+2,8+0,8+4,5)'0,6*0,15 1,206
w Součet 20,285

I 18 K [Ztužení koster na hranách konstrukce základových
loású ocelí L 10 370 s dodáním oceli
Základová kcslry z betonářská oceli pasů ztuženi na hranách

č.1.1.06 - půdorys 1PP návrh 
pozn.S - vč.kotveni 
1*0,01 
Součet

0,010
0,010

19 K 274362191A Přlplatk za žárový Pz kg 10,000 280,00 2 800,00
20 K 275313511 2ákladové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,980 2 088,00 2 046,24 CS ÚRS 2019 02

nn Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
neprokládaného Iř, C 12115

w £.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.5
w 0,4*0,4*1 0,16C
w po2n.9
w 1*1*0,5 0,50C
w £.1.1.07 - půdorys 1NP návrh
w pozn.12
w 0,4*0,4*1*2 0,32C
w Součet 0 980

21 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 6,800 249,60 1 697,28|CS ÚRS 2019 02
pp Bedněni základů patek zřízeni
w (0,4+0.4)*2*1 1,600
w (0,4+0,4)’2*2 3.20C
w č.1.1.06-půdorys 1PP návrh
w pozn.9
w (1 + 1)*2*0,5 2.00C
w Součet 6,800

22 K 275351122 Odstranění bedněni základových patek m2 6,800 51,20 348,16)CS ÚRS 201902

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 022 923,52

j 23 J K 319202111 [Dodatečná izolace zdivá U do 150 mm nízkotlakou
Iiniektáži silikonovou mikroemulzi

| m 22,50o|
201,22 4 527,45|CS ÚRS 2019 02 j

PP Dodatečná izolace zdivá ínjektáži nízkotlakou metodou silikonovou
mikroemulzi, tloušťka zdivá do 150 mm

w
w

£.1.1.07 - půdorys 1NP návrh 
£110

w IN0S
W
W

4,5*(1 + 1) 9,000

W IN05
W 4,5’(1+1) 9,000
W £112
w IN05
w 4,5*1 4,500
w Součet 22,500

j 24 | K 319202112 [Dodatečná izolace 2diva tl do 300 mm nízkotlakou
Iiniektáži silikonovou mikroemulzi m 16,000 j 381,69 6 107,G4jcS ÚRS 2019 02 j
Dodatečná izolace zdivá injektážl nízkotlakou melcdou silikonovou
mikroemulzi, tloušťka zdivá přes 1S0 do 300 mm

W č,1,1.06 - půdorys 1PP návrh
W č019
W IN05
W 1.8 1,800
W 5.1.1.07-půdorys 1NP návrh

W IN05
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w
w
w

w

(6,5-1,4)‘1
£109
IN05
(8,5-1,45*1
Součet

7,100

7,100
16,000

| 25 ! K 319202113
[Dodatečná izolace zdivá tl do 450 m 
Iiniektáži silikonovou mikroemulzi

n nízkotlakou | m 54,20o| 603.53! 32 711,33|cS ÚRS 2019 02 J
r>«.4stořná i-nta-a THÍ.řfl níTtínUaVr,, i . etodou silikonovouPP mikroemulzi, lloušťka zdivá přes 300 do 450 m

w £.1.1.02 - půdorys 1PP bouráni
w £006
w IN02
w (6,1+6.11*1 12,200
w £027
w IN05
w 7,5*1 7,500
w £028
w IN05
w 7,5*1 7,500
w £.1.1,07 - půdorys 1NP návrh
w £104+105+107
w INQ2
w (5+7)*1 12,000
w £110+111+112
w IN02
w 15*1 15,000
w Součet 54,200

[Dodatečná izolace zdivá tl do 600 m m nízkotlakou
iiniektáži silikonovou mikroemulzi

pp Dodaleóná izolace zdivá injektážl nízkotlakou 
mikroemulzi, tloušťka zdivá přes 450 do 600 ir

^etodou silikonovou

w £.1.1.06-p0dorys 1PP návrh
w £006
w IN06
w 3,5*15 52,500
w IN02
w 2,5*1 2,500
w £019
w IN05
w 1,83*1 1,830
w IN0S
w 7,87*15 118,050
w £020
w IN05
w (0,6+1,83)*(1+1) 4,860
w IN06
w 5,01*15 75,150
w £023
w IN06
w 3,5*15 52,500
w £024
w IN06
w 3*15 45,000
w £025
w IND5
w 2*1 2,000
w £103
w IN01
w 1,5*(2+2) 6,000
w Součet 360,390

I 27 : K 1319202115 [Dodatečná izolace zdivá ti do 900 mm nízkotlakou 
Iiniektáži silikonovou mikroemulzi 1 888416,14|CS URS 2019 02

mikroemulzi, lloušťka zdivá přes 600 do 900 m
£.1.1.06-půdorys 1PP návrh
£004
IN04

W
W
W

W
W

W
W
W

W

W

(0,42+2.9*1,82+1)*2 
IN06
(0,42+3,83+1)*17
£006
IN0S
5*15
IN02
2,5*1
£013-017
(7,3+4)‘(2+2)
£007
1N04
6,75*2
£019
IN04
(4+1+3+2,95*2
£020
IN04
5*2
£021
IN06
3,1*17
IN 08
12*(17+2)
IN 06 
4,5*17 
IN04 
2,9*2 
8*2

12,280

89,250

75,000

2,500

45,200

13.500

21,000

10,000

52,700

228,000

76.500

5,800
16,000
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w IN09
w 6,5*2 13,000
w IN04
w 5,5*2 11,000
w 5023
w INQ4
w 3*2 6,000
w IN09
w 7*2 14,000
w 5025
w IN04
w 1,5*2 3,000
w 5026
w IN09
w (7,5+6+7,5)*20 420,000
w 5027
w IN09
w 7,5*2 15,000
w 5027
w IN04
w (6+0,6)*2 13,200
w 5028
w IN04
w (10,5+0,6*3)*2 24,600
w 1N07
w 8.5*16 136,000
w 5029
w IN04
w (7,5+0,6*2+3)*2 23,400
w IN06
w (4,5+8,5+0,6*2)*16 227,200
w IN08
w 7,5“(11+2) 97,500
w 5.1,1.07 - půdorys 1NP návrh
w 5101
w ÍN01
w (3,5-1,2S)*{2+2) 9,000
w 5103
w INQ1
w (5-1,S)*(2+2> 14,000
w 5109
w IN04
w (20-1,35-1,85)*2 33,600
w IN01
w 9,5*(2*2) 38,000
w 51104-111*112
w IN04
w (20-1,35-1,85)*2 33,600
w 5112
w IN01
w 6,5*(2+2) 26,000
w Součet 1 806,630

I i I
línjektážE silikonovou mikroemulzí 1 491,60 831 119,52|CSÚRS 201902

pp Oodalečná izolace zdivá injektáži nízkotlakou metodou silikonovou
mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 900 do 1 200 mm

w 5,1,1.06 - půdorys 1PP návrh
w 5005
w IN06 - schodiště
w (5,5+5,5}*(17/2)*2 187,000
w 5003
w IN01
w (0,8*2.9+0,8-1,25)*(2+2) 13,000
w 5007-010
w IN01
w (6,75+1*1*21*0,8)‘(2*2) 122,200
w 5019
w IN01
w (0,6+4+0,8)*(2+2) 21,600
w 5023
w INOi
w (0,95+5,5)*(2+2) 25,800
w 5026
w IN08
w 5*(20+2) 110,000
w 5027
w IN01
w (6+0,6)'(2+2) 26,400
w 5028
w IN01
w (11+0,6'3)"(2+2) 51,200
w Součet 557.200

29 I K 1338171121 jOsazování sloupku a vzpěr plotových ocelových v do
12,60 m se zalitím MC 224,00 CS URS 2019 02
Montáž sloupku a vzpěr plolových ocelových trubkových nebo
profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou dc
vynechaných otvoru
ó.1.1,07 - půdorys 1NP návrh

j 30 j M 155342255 \sloupekplotový2500/38x1,5mm | kus i 2,000 j 201,00| 402.00\CSÚRS2019 02 |
PP sloupek plotový 2500133*1,Smm

| 31 | K (348101230 jOsazenl vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky I j
Ido 6 m2 I *US !

i,gog| 696,Ooj 696,DojcS ÚRS 2019 02 j
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w

w

jednotlivě přes i do 6 m2
5,1,1.06 - půdorys 1PP návrh 
pozn,6 - vrata použity stávající
1
Součet

1,000
1,000

32 K 348401120
(Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími I 
Idrátv výšky do 1.6 m | m

8,00o| 82,20.
657,6o|cS ÚRS 2019 02

PP

w
w

5.1,1.07 - půdorys 1NP návrh 
pozn,12 - pletivo použito stávajíc!
4*2
Součet

8,000
8.000

33 K 389381001 (□obetonováni konstrukci m3 3,380j 6 140,00; 20 753,20|CS ÚRS 2019 02

w
w
w

Dobetoriováni konstrukci
řezy návrh - ozn.8
viz ukončeni nopové folie
225,3*0,15*0,1
Součet

3,380
3,330

34 i K 389941022
(Montáž kovových doplňkových konstrukci do 10 kg pro I 
Imontáž prefabrikovaných dílců [ kg

,6001 86,90 139,G4|cS ÚRS 201902

PP

w

w

prefabrikovaných dilcú hmotnosti jednoho kusu přes 1 do 10 kg 
5.1.1,06 - půdorys 1PP návrh

0,2*0,2*5*8 1,600
1,600

35 i M 13611218 \plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule / 0,002 I 25 800,00 51,60 (CS ÚRS 2019 02

PP plech ocelový hladký jakosl S 235 JR ll Smm tabule

D 4 Vodorovné konstrukce 11 545,87
36 i K 430321212 [schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 12/15 [ m3 0,660 [ 2 600,00 1 716,00[CS ÚRS 2019 02

pp Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodniee, ramena, podesty s nosníky Iř, C 12/15
1,65*2*0,2
Součet 0.660

37. K 434191421
(Osazení schodišťových stupňů kamenných I
broušených nebo leštěných na desku ( m 6.600| 440,80

2 909,28|cs ÚRS 2019 02

PP styčných spár. s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným 
zakrytím stupnic prkny na desku, slupňú broušených nebo leštěných

W
w
w

5.1.1.07 - půdorys 1NP návrh
pozn,10- schodišřové stupně použity stávající
1,65*4
Součet

6,600
6.600

38 j K 1452311141
(Podkladní desky z betonu prostého tř, C 16/20 |
(otevřený výkop m3

2,874j 2 408,00
6 920,59|cSÚRS2019Q2

PP Podkladní a zajišťovaci konslrukce z belonu prostého v olevřeném 
výkopu desky pod potrubí, sloky a drobné objekty z belonu tř. C 15/20

w
w
w
w

lapač střešních splavenin
0,15*11 
revizní šachty
0,6*0,6*0,2*17
Součet

1,650

1,224
2,874

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 954 874,19

39 K
I

644941111
jOsazování ventilačních mřížek velikosti do 200 x 200 kus 8,OOo| 44,48

355,84|cS ÚRS 2019 02

40 M 55341426
mrízka vělrac! nerezová se síťovinou 200x200mm ■ viz 
tab. PSV ozn.ZV03

kus 8.000 272,00: 176,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 644941112 Osazovaní ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 kus 4,000 55,60 222.40 IRS 2019 02

PP Monlaz pruvetmlku nebo mri2ek odvělrávaclch velikosti přes 150 * 
200 do 300 * 300 mm

42 M 553414251
mřížka větrací nerezová se síťovinou 300x300mm - viz 
tab.PSVozn.ZV02

KUS 4 000 396,00 j 584,00

O 61 Úprava povrchů vnitřních 472 396,06

43 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stroDÚ rovných tl.10mm m2 8,270 247,20! 2 044,34|cS ÚRS 2019 02

PP

W

w
w

Omilka vápenocementová vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omilky do 10 mm a líouštky šluku do 3 mm šluková 
vodorovných konstrukci slropú rovných
5,1.1,06 - půdorys 1PP návrh
5022
8,27
Součet

8,270
8,270

44 K 611321191
Příplatek k vápenocementová omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky m2 16,540 53,20! 879,93 CS ÚRS 2019 02 j

pp

w

Omítka vápenocomontová vnitřních ploch Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm

8.27*2
Součet

16,540
16,540

45 K 611321143
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních kleneb nebo skořepin t!.10mm m2 34,556 259,20:

8 956.92|CS ÚRS 2019 02 j

č,1.1,06-půdorys 1PP 
5028
6,89*1,77*1,4
Č029

17,073
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w 6,75-1,85*1,4 17,483
w Součet 34,556

| 46 ! K 611321191 (Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 1 
Ua každých dalších 5 mm tíoušťkv 1 m2 69,112| 53,20! 3 676,7sjcS ÚRS2019 02

Omilka vápenocamBiitová vnitřních ploch Připlalek k cenám za
PP každých dalších i započatých S mm tloušťky omítky přes 10 mm

w 34,556-2 69,112
w Součet 69,112

| 47 i K 611325412 [Oprava vnitrní vápenocementové hladké omítky stropů I 
[v rozsahu Dlochv do 30% I m2 589,200 i 160,00; 94 272,Go|cS ÚRS 2019 02

PP 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
E - stropy

w £006
w 71,61 71,610
w £007
w 33,85-1,4 47,390
w Č008
w 33,16-1,4 46,424
w £009
w 33,89*1,4 47,446
w £010

30,34-1,4 42,476
w £019

31,39*1,4
£020

43,946

w 6,97-1,4 9,758
w £021

58,5-1,4
£023

81,900

w 20,56*1,4 28,784
w £026

31,52-1,4
£027

44,128

w 24,3-1,4 34,020
w £028

53,34-1,4 74,676
w -F
w -6,89-1,77-1,4 -17,073

w 36,57-1,4 51,198
w -F
w -6,75-1,85-1,4 -17.4B3
w Součet 589,200

| 48 K 612321141 (Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá |
Ivnitřnich stěn tl.10mm I m2 514,196| 214,40 110 243,62jcS ÚRS 2019 02

Omilka vápenocamanlová vnllřnich ploch dvouvrstvá, lloušfky
PP jádrové omilky do 10 mm a IloustVy sluku do 3 mm slukova svistých

w £.1,1.06 - půdorys 1PP návrh
B

w 5019
w (7,7+4-2+0,5"2)'3,33 55,611
w -0,9-2 -1,800
w -1.5*1,5+(1.7+1,7‘2)*0,8 1,830
w £020

(3,8*1,83-2)-3,4 25,364
w •0,9-2 -1,800

w
£022
(4+2,05)-2-2,1S 26,015

w -0,9-2 -1,800
w £023

(7,7*3,9)-2-3,45 80,040
w -0,6*2 -1,200
w -0,9-2-2

-1,5*1,5+(1,7+1,7*2rO,S
-3,600

w -7,7*0,50 -3,850
w -2,83*3,45 -9,764
w £026
w (6,75*4,7)-2-5,1 116,790
w -0,9"2+{1,1+2,2'2)'0,65 1,775
w -1,26*0,9-2+(1,25*0,9-2)-0,8*2 2,612
w -6,7S*(0.S+0,5) -6,750
w £027

(6,75*4,7*0,6-2)-2*3,41 86,273
w -0,9*2 -1,800
w -1,2‘0,9“2*{1,2+Ď19‘2)'0,8'2 2,640
w -6,75'(0,5*0,5) -6,750
w £028
w (9,74+6,75*0l6-2-3}-2-2,95 118,531
w ■0,9-2 -1,800
w -1,2*0,9-4+(1,2+0,9‘2)"0,6*4 5,280
w ■6,75-0,5 -3,375

w
-6,75-2,95
£029

-19,913

w (6,77+5,89*0,6-2-2)‘2'2,95 88,854
w -0,9*2 -1,800
w -6,77-2,95 -19,972
w -4,5*2,95 -13,275
w Součet 514.196

| 49 X 1642321191 (Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
(každých dalších 5 mm ítoušťkv ručně m2 1 028,392| 50,40 51 830,Qsjcs ÚRS 201902

Omilka vápenocamanlová vnitřních ploch Připlalek k cenám za 
každých dalších i započatých S mm lloušfky omilky přes 10 mm stěn

514,195'2 1 026,392
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w Součet 1 028,392
50 [ K 612821012

(Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené I 
izdivo Ido 30mm I m2

248,379 j 564,00! 140 oss.zejcs ÚRS 2019 02

Sanační omilka vnilřnieh ploch slšn pro vlhké a zasolené zdivo,
prováděná ve dvou vrstvách, ll. jádrové omilky do 30 mm štuková

W 5.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w B
w £005
w (6+1,45+6)‘2,9

A - 20%
39,005

w

£006
(5,3 + 13.11+5,31-1*0,20 
£007

4,742

w (6,75+4,75+0,2)’1‘0,20 2,340
w £008
w (0,5+4,7+0,5+0,2-4)'1-0,20 1,300
w £009

(4,8+0,5+0,2"4)‘1*0,20 1,220

w (4,32+6,75+0,8+0,2‘5)-1-0,20
B
£019

2,574

w 7,7*3,33 25,641
w £020

3,8’3,4 12,920
w £023

7,7*0,50 3,850

w
2,83-3,45
£024

9,764

w 2,72-2,9 7,888
w £026

6,75" (0,5+0,5) 6,750
w 0,65-0,5-2 0,650
w £027
w 6,75-(0,5+0,5)

£028
6,750

w 6,75*0,5 3,375
w 6,75*3,41 23,018
w £029

6,77-3,41 „ nRK
w 4,5-0,5 2,250

w
-1,2-0,8-2+(1,2+0,8-2)-0,6-2 
krystalizačni nátěr

1,440

w 69,816 69,816
w Součet 248.379

51 K 612821031 (Vnitřní vyrovnávací sanační omítka do tl.20mm m2 248,379 243,20: 60 4G5,77|CS ÚRS 2019 02

PP Sanační omilka vnilřnieh ploch stan vyrovnávací vrslva. prováděná

D 62 Úprava povrchů vnějších 452 273,42
52 ! K 622131121

IPenetračnl disperzní nátěr vnějších stěn penetrace 
lakrvtát-siiikonová m2

341,607 j 37,60
12 844,42jcS ÚRS 201902

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omílaných ploch penetrace
akrvlát-silikonová nanášená ručně stán

53 K 622131121
(Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn penetrace 
lakrvtát-siiikonová m2

355,00q|
37,60

13 348,OojcS ÚRS 2019 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omílaných ploch penetrace
akrylal-srlikonova nanasena rucne sten

w TZ-a.11)
w 355 355,000
w Součet 355,000

54 K [622142001
(Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
(vtlačeným do tenkovrstvé hmotv m2

6,000 j
152,801

916,8oJcS ÚRS 201902

PP Polažanl vnějších ploch plehvem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do Imelu stěn

w 6 6,000
w Součet 6,000

55 K 622135002 (Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
Itl do 10 mm m2 231 ,00q| 232,00:

53 5S2,Oo[cS ÚRS 2019 02

PP Vyrovnání neravnosli podkladu vnějších omílaných ploch maltou,

w 6.1.1.10 - pohledy návrh
w Z01
w 231 231,000
w Součet 231 000

j 56 j K 622135092 (Příplatek k vyrovnáni vnějších stěn maltou 
(cementovou za každých dalších 5 mm t! m2 462,00g| 65,12 30 085,44|cS ÚRS 2019 02

Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem,
PP IlouštVy do 2 mm Připlalek k cene za každých dalších S mm llousťky 

podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn
w 231-2 462,000
w Součet 462,000

J 57 | K 622331121
(Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn
ltl.15mm m2

11,OOo[
260,00 2860,00|cS ÚRS 201902

pp Omilka cementová vnějších ploch nanasena ručně jednovrstvá.

w 6.1.1.10 - pohledy návrh
w pozn.10
w 2*3 6,000
w pozn.11

2+3 5,000
w Součet 11,000

I 58 i K [622331191 (Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za
Ikaždvch dalších 5 mm tloušťkv ručně m2

n.oooj 65,12; 716,32jcS ÚRS 2019 02

Omítka camsnlová vrisjšfcli ploch nanášená ručně Příplatek
PP k cenám za každých dalších I zapoéalých 5 mm tloušťky omítky pros
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59 i K 622521011 [Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka ti. 1,5 mm včetně I
Ipenetrace vněiších stěn I m2 361,00q| 188,80 68 156,8o|cS ÚRS2019 02

w

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probaivená, včetně

355
6

355,000
6,000

361,000
60 ! K 622821031 [Vnější vyrovnávací sanační omítka do tl.20mm | m2 361,0001 220,00[ 79 420,00|CS ÚRS 2019 02

PP Sanační omítka vnB)sich ploch sten vyrovnávací vrstva, prováděná

w
w

355
6
Součet

355,000
6,000

361,000

61 K 622821012 [Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
jzdivo do tl.30mm m2 361,00o| 527,24 190 333,64]cSÚRS 2019 02

PP Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené ztfivo,
prováděná ve dvou vrstvách, II. jádrové omítky do 30 mm štuková

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 866,47
62 K |631311113 ÍMazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez I

[zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 I m3 0,802| 2 848,00 2 511,94j CS ÚRS 2019 02

PP

W
w

Mazanina z betonu prostélto bez zvýšených nároku na prostředí ll, 
přes 50 do 80 mm Ir. C 12/1S
Z03 - sklep 022
4,5’2,8*0,07
Součet

0,882
0,882

63 K 1631311125 ÍMazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez í
[zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 í m3 0,16o| 2 816,00 450,56lcS ÚRS 201902

PP přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 * P

ě.1.1.07 - půdorys 1NP návrh
po2n.S
1,6*1*0,1
Součet

0,160
0,160

64 K 1631311225 ÍMazanina tl do 120 mm z betonu prostého se I
[zvýšenými nárokv na prostředí tř. C 30/37 m3 G,31o| 3 264,00 1 011,84|cSÚRS 2019 02

w
w
w
w

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí It. 
přes 80 do 120 mm tř. C 30/37
6001
V06
3,44*0,09
Součet

0,310
0,310

65 K 1631319173 [Příplatek k mazanině tí do 120 mm za stržení povrchu
[spodní vrstvv před vložením výztuže m3 0,470 j 113,60 53,39] CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní vrstvy
mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm
0.16
0,31
Součet

0,160
0,310
0,470

66 ! K |631351101 [Zřízeni bednění rýh a hran v podlahách m2 3,080[ 238,40! 734,27|CS ÚRS 201902

w
w

Bedněni v podlahách rýh a hran zřízeni
Z03 - sklep 022 
(4,5+2,8+4,5)*0,2
6.1.1.07 - půdorys 1NP návrh

(1,6+1)*2*0.1
v06
2*0,1
Součet

2,360

0,520

0,200
3,080

67 K j631351102 [Odstraněni bednění rýh a hran v podlahách m2 3,080| 59,84 184,31 CS ÚRS 201902
PP Bednění v podlahách rýh a hran odslraněni

| 68 i K 1631362021 [Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,04 s| 24 000,00! 432,00]CS ÚRS 2019 02
PP
w č.1.1.07-púdorys 1NP návrh

w 1,6*1*0,0031*1.15
V06
3,44*0,0031*1,15
Součet

0,006

0,012
0,018

| 69 | K [632451425 [Potěr piskocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 12,600 j 140,80 1774,08[CS ÚRS 201902
PP

w
w

Potěr piskocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20
Z03 - sklep 022
4,5*2,8
Součet

12,600
12,600

I 70 ! K j634662114 [výplň spar šířky do 30 mm v mazaninách tmelem m 19,35o[ 156,80 18714,0S|CS ÚRS 2019 02
PP
w
w
w

w
w
w
w

Výplň spar mazanin tmelem, šířka spáry přes 20 do 30 mm
6.1.1.06 - půdorys 1PP návrh 
pozn.2
21 + 1.05+4,8

6.1.1.07 - půdorys 1NP návrh 
pozn.2
24,15+14,4+24,15
pozn.7
2+0,5*2
Součet

26,850
26,800

62,700

3,000
119,350

D 8 Trubní vedení 68 996,56
[ 71 ! K 894812003 [Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 400 kus 17,000} 1 016,00 17 272,00|CS ÚRS 2019 02

PP Revizní a čističi šachta z polypropylenu PP pro hladké Irouby ON 400
šachtové dno (ON šachty / ON trubního vedeni) DN 400
OŠ1-17

Součet
17,000
17,000
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72 K 894812032 j Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura I 
Ikoruaovaná bez hrdla světlé hloubkv 1500 mm I kus 14,OOo| 816,00!

11 424, OojcS ÚRS 2019 02

PP Revizní a čističi šachta z polypropylenu PP pro hladké Irouby ON <00 
roura šachtová korunovaná bez hrdla, světlé hloubkv 1500 mm

73 K 894812034
(Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura I 
Ikoruaovaná bez hrdla světlé hloubkv 3000 mm kus 3,000] 1 592,00- 4 776.00 CS ÚRS 2019 02

pp Revizní a číslici šachta z polypropylenu PP pro hladké Irouby DN 400 
roura šachtové korunovaná bez hrdla, světlé hloubkv 3000 mm

74 K 894812041
[Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 j 
Iza uříznutí šachtové roury I kus 17,000 57,68' 980,56 CS ÚRS 2019 02

PP
Revizní a číslici šachta z polypropylenu PP pro hladké Irouby DN 400 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznuli

K 894812063
[Revizní a čisticí šachta z PP DN 400 poklop litinový 
Idnv do teleskopické trubkv oro třídu zatížení D400 t kus

i
17,000j 2 032,00.

34 544,Oo|CS ÚRS 2019 02

PP Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké Irouby ON 400 
poklop litinový (pro Iřidu zatížení) plný do teleskopické hubky (0400)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 972,13

76 K 941111231
[Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
loodíahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použiti m2 23 427,960 j 0,99;

23 193,6ejcS ÚRS 201902

W

s provozním zatížením tř. 3 "do 200 kg/m2 Příplatek za prvni a každý 
další den použiti lešení k ceně-1131
390,466*60
Součet

23 427,960
23 427,960

77 K 941111831
[Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
[podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1.5 m v do 10 m2 390,466] 32,72! 12776,05 CS ÚRS 2019 02

PP
Demonláž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zallžerilmtř. 3 do 200 kg(ni2 šířky Iř. W12 
eras 1.2 do 1,5 m, vvškvdo 10 m

78 K 944514211 [Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti m2 23 427,960j 0,29! 6 794,11 ] CS URS 201902

PP Montáž ochranné šitě Příplatek za první a každý dalši den použili

79 K [944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 390,466] 9.20' 3 592,29 CS ÚRS 2019 02
PP Dmláž oolmni tomlmW I.í.bí z l.Pil.

80 K Í949101111 [Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
llešeňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2 m2 457,04o| 38,48.

17 586.9o|cS ÚRS 2019 02

PP

w

w
w
w
w
w
w
w

w
w

w
w
w
w
w

w

w
w
w

w

do 150 kg/m2, 0 výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Č001
3,44
ČQ05
7,83
Č0Q6
71,61
£007
33,85
Č008
33,16
Č009
33,89
Č010

Č019
31,39
Č020
6,97
Č021
58,5
Č022
8,27
Č023
20.56 
£024
3,02
Č027
24,3
Č028
53,34
Č029
36.57
Součet

3,440

7,830

71,610

33,850

33,160

33,890

30.340

31,390

6,970

58,500

8,270

20,560

3,020

53.340

36,570
457,040

| 81
K 949101112

[Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
llešeňovou podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 ka/m2 m2

i 31,52o|
51,20!

1 613.82|cSÚRS2Q19 02

pp

w
w

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi 
do 150 kgím2. 0 výšce leŠBÓové podlahy přes 1.9 do 3,5 m
Č026
31,52 31,520

31,520
| 82 K Í953943113 [Osazování výrobků do 15 kg/kus do zdivá kus i 1,000 141,60- 141,60|CS ÚRS 2019 02

pp

w
w
w

neuvedených do zdivá, se zajištěním polály; se zalitím maltou 
cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
č.1.1.06 - půdorys 1PP návrh 
pozn.3 - původní madlo

Součet
1,000
1.000

I 83
K [953961212 [Kotvy chemickou patronou M 10 do betonu, ZB nebo 

Ikamene s vwrtánim otvoru kus 4.000 62,40;
249,6ojcs ÚRS 2019 02

w

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
IvrdéliD kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm 
č.1.1.06 - půdorys 1PP návrh

W pozn.5
W d 4,000
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w Součet 4,000
84 M \ 31197003 yč závitová Pz 4,6 M10 vč.matek a podložek j m 1,000 j 24,08 24,08 j CS ÚRS 2019 02 |

pp yč závitová Pz 4,6 M10

D 998 3řesun hmot 160 934,86

85 K
998017001 ] přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v j 

do 6 m I t
299,4511

537,60
160 984,86|cS ÚRS 2019 02 I

PP
3rosun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby

ro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 532 135,87

D 711 zolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 296,96
86 | K 711111001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za 

studená nátěrem oenetračnim m2 16,040 7,74
124,151C S ÚRS 2019 02 I

PP Provedeni izolace proti zemni vlhkostí nalěradiy a tmely za studená 
na ploše vodorovné V nátěrem penetračnim
203-sklep 022
4,5*2,8
V06
3,44

12,600

3,440

87 \ M 11163150 ak penetrační asfaltový ř 0,005 40 240,00 201,20 CS ÚRS 2019 02 j
PP
w

ak penelrsčnl asfaltový
6,04*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

88 K 711111053
Provedeni izolace proti 2emní vlhkosti vodorovné za 
studená 2x nátěr krystalickou hvdroizolacl m2 69.816 25,76 1 798,4b|cS ÚRS 2019 02 j

PP

w
w
w

w
w
w
w

w
w
w

Provedeni izolace prali zemni vlhkosti nateradly a Imoty za studená 
na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou 
lydroizolaci
5.1.1.06 - půdorys 1PP návrh 
£023
1+7,7+4)*(0.4+0,4)

£027
6,75+0,6*2)*2‘(0,4+0,4)
1,32*(0,4+0,4)

£028
9,74+0,6*6+6,75)*(0,4+ 0,4)
6+O,6*5)*(G,4+0,4)

£029
S,9+6,8+0,6‘4)*2*(0,4+0,4)
1,3*(0,4+0.4)

Součet

10,160

12,720
-1,056

16,072
7,200

25,760
-1,040
69,816

89 M 24551050 stěrka hydroizolační s krystalizaci do spodní stavby kg 104,724 88,00 9 215,71 CS ÚRS 2019 02
pp
w

stěrka hydroizolační s krystalizaci do spodní stavby
69.816*1,5'Přepo£tené koeficientem množství 104,724

90! K '711112001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za 
studená nátěrem oenetraónim m2 231,000 16,88

3 899,2slcS ÚRS 2019 02

PP Provedeni izolace proti zemni vlhkosli naleradly a Imely za studená 
na ploše svislé S nátěrem penelračnim

91 M 11163150 lak penetrační asfaltový i 0.081 40 240,00 3 259.44 CS ÚRS 2019 02
pp
w

ak penetrační asfaltový
231 *0.00035 'Přepočtené koeficientem množství 0.061

92 K 711113121
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studená 
těsnicím nátěrem na bázi bitumenů m2 2,000 144,00 288,0olcS ÚRS 2019 02

w

w

w

zolace proti zemni vlhkosti nalěradty a Imety za studená na ploše 
svislé S těsnícím nátěrem na bázi bilumenů 
č.1.1.06-púdorys 1PP návrh 
pozn.16
1*1
oozn.17
1*1
Součet

1,000

1,000
2,000

93 KI 711141559 Provedení izoiace proti zemni vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 28,640 78,40 2 245,38|cS ÚRS 2019 02

w
w
w

Provedeni izolace proti 2emni vlhkosti pasy pRtavenim NAIP na 
ploše vodorovné V
203
12,6*2
V06
3,44
Součet

25,200

3,440
28,640

94 ! M
...... [......

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm 
s vložkou ze skleněně tkaniny a spalitelnou PE fólii 
nebo iemnozrnnv minerálním oosvoem na horním

m2 18,446 117,60 2 169,25 CS ÚRS 2019 02

PP

w

w

12,6*1,15
3,44*1,15
Součet

14,490
3,956

18,446J 95 M 62855003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou z polyesterové rohože a hrubozmným 
břidličnvm oosvoem na horním oovrchu

m2 14,490 92,80 1 344,67 CS ÚRS 2019 02

PP

W

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ll 4mm s vložkou z 
polyesterové rohože a hrubozmným břidličným posypem na horním

12,6*1,15
Součet

14,490
14,490

j 96 K 711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 462,000 90,40 41 764,8ojcSŮRS 2019 02

PP

w
ploše svislé S
201
231*2 462,000
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W Součet 462,QOO

97 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na homim

m2 277,200 117,60 32 598.72 O !

PP

w
w

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 .Omni s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnný minerálním

231*1,2
Součet

277,200
277,200

98 M 62855003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ll 4mm s 
vložkou z polyesterové rohože a hrubozmným 
Ďřidfičnvm Dosvoem na horním povrchu

m2 277,200 92,80 25 724.16 CS ÚRS 2019 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ll 4mm s vložkou z 
polyesterové rohože a hrubozmným břidličným posypem na horním

99 K 711161212
Izoiace proti 2emnl vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek
v 8.0 mm, tl do 0,6 mm

m2 231,000 65,60]
19773,6o|cS ÚRS 2019 02 j

PP
Izolace proti zemni vlhkosli a bezllakové vodě popovými fóliemi na

8,0 mm..tl, fólie do 0.6 mm

100 K 711161384
Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií ukončeni
Drovětrávaci lištou

m 225,39oj 76,16;
17 165,7ojcS ÚRS 2019 02 j

pp

w
w

w
w

w
w

w
w
w
w
w
w
w

w

w

Izolace proti zemni vlhkosli a bezllakové vodě nopovými fóliemi
ostatní ukončeni Izolace provětrávacl lištou
6.1.1.06 - půdorys 1PP návrh

Z01

JZ
8
SV
0.96+11,17+2+9+0,8
JV
21+1,1+5
5,76+1,1+21
SV
0,8+16+0,8+2,3*2
23
SZ
0,8+14,4+0,8
JZ
24
dvůr
4,8+7,5+11,5+1,3+2,8
SZ dvorní
12
sklep 022
4,5+0,8+2,8+0.8+4.5
Souče!

8,000

23,930

27,100
27,860

22,200
23,000

16,000

24,000

27,900

12,000

13,400
225,390

101 K 711491172
Provedeni Í2olace proti tlakové vodě vodorovné z 

itextilii vrstva ochranná
| m2 i, 1S,04oj 40,64:

651,87[cS ÚRS 2019 02 |

pp Provedeni Í2clace proti povrchové a podpovrchové Hákové vodě

102 M 69311172 \geotextilie 300g/m2 | m2 ! 16,842] 19,92; 335,49\CSÚRS 2019 02 |

w
geolexlilie 300g/m2
16.04*1.05 'Přepočtené koeficientem množslvi 16,e42

103 K 711491272
iProvedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
Ivrstva ochranná

j m2 [ 231 ,QOoj 71,12
16 428,72|cS ÚRS 2019 02

PP

w
w
w
w

Provedeni izolace proli povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
ostatní na ploše svislé S z leililii, vrstva ochranná
5.1.1.10 - pohledy návrh
Z01
231
Součet

231,000
231,000

104 M 69311172 | geotextilie 300g/m2 | m2 | 242,5501 19,92 4 831,60\CS ÚRS 201902

pp
w

geatextilie 300g/m2
231*1.05 "Přepočtené koeficientem množství 242,550

105 K 711747288
[Izolace proti vodě opracování trubních prostupů do
t200 mm

| kus 3,DOoj 312,80 938,40 CS ÚRS 2019 02

pp
w

w
w

Izolace proti vodě opracování trubních prostupu do 200 mm
č,1.1.06 - půdorys 1PP návrh
pozn.17
1
pozn.16
2
Součet

1,000

2,000
3.00Q

líOfii M 1628002 | prosíupová tvarovka [ kus j 3,000 j 1 520,00 : 4 560,00 |
pp proslupová tvarovka

| 07
K [998711101 IPřesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

Iclvnům v objektech výškv do 6 m | t 1,2661 772,80'
978,36|cS ÚRS 2019 02

pp
Přesun hmot pro izolace proli vodě, vlhkosli a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdátenos 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 2 481,29
jiOSl K 721241102A [Lapač střešnfch splavenin z litiny DN 125 - montáž kus : 11,000] 145,60! 1601,eo]- |

PP Lapače střešních sptavonin litinové ON 12S
1109 K 721300942 (Pročištěni íapačú střešních splavenin kus ] 11,000] 66,72; 733,92|CS ÚRS 2019 02

PP Pročištění lapačů střešních EpIavBnln
jl10 K 998721101

IPřesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech!
Iv do 6 m I

: 0,292| 499,20 145,771CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava J

725 Zdravotechnika - zafizovací předměty 5 695,09
111í K (725119125 (Montáž klozetovych mis závěsných na nosné stěny l kus : 3,000 1 496,00 4 488,00|cSÚRS 2019 02 I

pp

w
w
w
w

Zařízení záchodu montáž klo2etových mis závěsných na nosné stány

č. 1.1.06 - půdorys 1PP návrh 
pozn.15

Součet
3,000
3.000

112 K 1725219102 (Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá 1,000 1 040,00 1 040,00|CS ÚRS 2019 02 |
pp Umyvadla monláž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdivá 

č.1.1.06 - půdorys 1PP návrh

Součet
1,000
1,000

113 K 725829121 (Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a
Iklasické ostatní tvo kus 1,000 162,40 162,4o|cS ÚRS 2019 02

PP Jaterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových
ebo klasických

114 K 998725101 (Přesun hmot tonážnf pro zařizovaci předměty v
jobiektech v do 6 m t 0,009 521,60

4,69ÍCS ÚRS 2019 02

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

0 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa 22 494,50
115 K |735190913 Oprava vratné růžice otopných těles ocelových kus 31,000 108,80 3 372,80|CS ŮRS 2019 02

PP Oprava vratné růžice otopných těles ocelových
116 K 1735190915 Oprava vsuvky otopných těles ocelových kus 31,000 77,36 2 398,1 s|CS ÚRS 2019 02

PP Oprava vsuvky olopných těles ocelových
117 K |735191901 m2 225,000 39,92 8 982,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vyzkoušení otopných těles ocelových dd opravě tlakem

116 K 735191903
IVyčištěnl otopných těles ocelových nebo hliníkových
Iproplachem vodou m2 225,000 8,40

1 890,Oo|cS ÚRS 2019 02

pp 2°“"' "“b° l*“>” ^ p,o,,l“,”,"
119 K 735191905 : Odvzdušnění otopných těles kus 31,000 20,00 620,00 CS ŮRS 2019 02

■p Odvzdušněnl otopných těles
120 K 735191910 : Napuštění vody do otopných těles m2 225,000 10,00 2 250,00]CS ÚRS 2019 02

PP Napuštěni vody do olcpných těles
121 K (735192912 (Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových m2 225,000 13,20 2 970,00|CS ÚRS 2019 02

PP Zpělná montáž olopných těles článkových ocelových

122 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v
do 6 m

t 0,013 888,00 11,54jcS ÚRS 2019 02

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosl do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 016,00
1123

K 741420101 Montáž držáku hromosvodu vedeni do zdivá - držáky 
použitvstávaíící kus 20,000 100,80 2 016,0ojcs ÚRS 2019 02

D 761 <onstrukce prosvětlovací 34 672,00
J124

K 761661041 Osazeni sklepních světlíku (anglických dvorků) 
doubkv do 1.0 m. šlřkv do 1.5 m

kus 2,000 936,00 1 872,00 CS ÚRS 2019 02

Osazeni sklepních světlíku (anglických dvorků) včetně osa2eni roštu,
PP osa2eni odvodňovadho prvku a osazeni pojistky (proti vloupáni)

hloubky přes D.S m do 1,0 m. šlrkv ořeš 1,25 do 1.5 m

125 M 56245255
světlík sklepní (anglický dvorek) včetně 
odvodňovadho prvku recykovaný polymer rošt z 
děrovaného plechu 1500x1000x700mm - viz tab.PSV

kus 2,000 16 400,00 32 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP světlík sklepni (anglický dvorek) včetně odvodňovadho prvku 
recykovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1000x700mm

O 764 Konstrukce klempířské 15 498,33

(126 K 764216403 Oplachování parapetů rovných mechanicky kotvené z
Pz plechu rš 250 mm m 5,800 211,20 1 224,96|cS ÚRS 2019 02

PP
W

w
w

w

w

Opiechovánl parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky
kotvené, baz rohu rš 250 mm
KV03
0,45-1
KV05
1,55-1
KVG6
2,55*1
KV07
1,25-1
Součet

0,450

1.550

2.550

1,250
5,800

1127
I

K 764216404 Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm m 31,330 230,40 7 218,43lcSÚRS 2019 02

w

w

Oplechováni parapelů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky
kotvené, bez rohů rš 330 mm
KV02
1,85-5
KVD8
1,25-14
KV09
1,31-3
KV10
0,65-1
Součet

9,250

17,500

3,930

0,650
31,330

128 K 764216405 Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z
Pz plechu rš 400 mm 5,950 248,80 1 480,36jcSÚRS201B02
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pp Oplechováni parapelů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky
kotvené, be2 rohů rš 400 mm

W KV01
w 1,55*2 3,100
w KV04

0,95*3 2,850
w Součet 5,950

11 29l K 764218405 (Oplechováni rovné římsy mechanicky kotvené z Pz | 
(plechu rš 400 mm I m

20,40o|
212,00'

4 324,8o|cS ŮRS 2019 02 |

Oplechováni říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu
rovných, baz rohů mechanicky kotvené rš 400 mm

W £.1.1.10- pohledy návrh
W pozn.1 = 20%
W 102-0,20 20,400
W Součet 20.400

113oj K 764518423 (Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz | 
Iclechu průměru 120 mm I m 3,0001 353,60| 1 060,8o|cSÚRS2019 02

PP Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků
kruhový, průměru 120 mm

W č.1.1.10-pohledy návrh 
pozn.7

w 3 3,000
w Součet 3,000

j131! K 998764101 (Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v (
lobiektech v do 6 m ] t 0,1271 1 488,00; 188,98]CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

O 767 Konstrukce zámečnické 13 065,04
1132! K 1767001 (Zpětná montáž venkovního schodiště vč.kotvenl i kus 1.000] 5 200,00] 5 200,00] |

vv
č.1.1.06 - půdorys 1PP návrh 
pozn.10

w 1 1,000
w Součet 1,000

|133( K (767131112 (Montáž stěn plechových svařovaných | m2 10,150 304,80' 3 G93,72|CS ŮRS 2019 02

PP Montáž stěn a příček z plechu spojenýcti svařováním
w 6.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.11

2,9-3,5 10,150
w Součel 10,150

ji34 K 767531111 (Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoži | 
(čistících zón I m2 4,05o| 43.36Í

175,61 ]cS ÚRS 2019 02

PP Monláž vstupních čisticích zón z rohoži kovových nebo plastových
w č.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.4 - rohož použita stávajlci

1,5-0,9 1,350
w č, 1.1.07 - půdorys 1NP návrh
w pozn.4 - rohož použila stávajlci
w 1,5-0,9

pozn.5 - rohož použila stávající
1,350

w 1,5-0,9 1,350
w Součet 4,050

j 13s| K (767531121 (Osazeni zapuštěného rámu z L profilu k čistícím 
(rohožím m

14,40o| 67,68.
974,59|cSÚRS 2019 02 |

PP Modážvdupnich^stldch zen 2 rohoži osazení rámu mosazného

w č.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.4
w (1,5+0,9)*2 4,800
w č.1.1.07 - půdorys 1NP návrh
w pozn.4
w (1,5+0,9)*2 4.800

w (1,5+0,9)’2 4,800
w Součet 14.400

f 7 M 169752160 (rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI m 14,400 | 251.20 3 617.28 |CS ÚRS 2019 02

PP rám pro zapuštění profil L-30/3Q 25/25 20/30 15/30-A!
|l37i K 998767101 [Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

lobiektech v do 6 m
0,004 j 960,00

3,841CS ÚRS 2019 02 j

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálonost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 80 629,06
f 138; K 771121011 (Nátěr penetračni na podlahu m2 9,835 j 38,48 378,45 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nálěr penetračni na

w 4,315 4.315
w 5,520 5,520
w Součet 9,835

j 139j K (771151012 jSamonivelačnl stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 5,520| 192,80 1 064,26|CS ÚRS 2019 02 ]

pp Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelačiri stěrka

1140; K 771274123 [Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
(keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 1,500 j 265,60

398,4o|cS ÚRS 2019 02 [

Montáž obkladu schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním
PP lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky pres 250 do 300

w č.1.1.07 - půdorys 1NP návrh
w po2n,7
w 1,5 1,500
w Součet 1,500

\141\ M (59761337 \schodovka protiskluzná šířky 300mm kus 6,0501

Strana 78



K .771474113

Popis MJ Množství J.cena(C2K] Cena celkem [C2K] Cenová soustava

sehodovka piotlsktuzná šlíVy 30Dmm
(1,S(0,3)*1,1
Součet

VMontáž soklu z ílazóic keramických rovných flexibilní 
jleptcflov dg J20 mm __________________________

..0T1 7 ďW.é kViÍKi kill- lepěřytli !h:< n ‘rí-ř :i.|: clem

■ ....... i . I'jrys iNPn;

1,7+2*1,7 
-1,5+0,2*2 
£019
(7.7+4+0, Sy2
-0,9
Č020

5,500
5,500
6,050

24,400
-0,900

94,4o| 21 944,22 CS ÚRS 2019 02

(l6,65+2,9)*2 
-0,9*0,75-2 
-0,9*0,6*2 
-0,9
-0,9*2+0,8*2*3 
5022
(4+2,051*2
-0,9
Č023
(7,7*3,9)*2
-0,6
-0,9*2
£026
(6,75+4,7) *2 
-0,9+0,65*2 
£027
(6,75+4,7+0,6*21*2
-0,9
£028
(9,74+6,75+0,6*2*3)*2

43,100
0,600
0,300

-0,900
3,000

23,200
-0,600
-1,600

25,300
-0,900

(6,77+5,89+0.6*2’2)*2 
-0,9 
Součel

143 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i
exteriéru 300x100mm kus 852,243 37,36 31 839,80

1O

pp sokl-dlažba keramická slinula hladká do interiéru i exteriéru
300x100mm

w
w

(232,43/0,3)*1,1
Součet

852,243
852,243

144 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní
lepidlo v do 120 mm m 7,300 94,40 689,12 CS ÚRS 2019 02

pp Montáž soklů 2 dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
rovných, výšky přes 90 do 120 mm 
£113

w 2,4+2,45+2,45 7,300
w Součet 7.300

M5 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i
exteriéru 300x100mm kus 26,767 37,36 1 000,02 CS ŮRS 2019 02

PP sokl-dlažba keramická slinula hladká do Interiéru 1 exteriéru
3D0x100mm

w (7,3/0,3)*1,1
Součet

26,767
26,767

146 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových
stupňovitých flexibilní leoidio v do 120 mm m 16,000 132,80 2 124,80 CS ÚRS 2019 02

pp Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm 
£005

w
(0,3+0,21*2*16
Součet

16,000
16.000

147\ M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i
exteriéru 300x100mm

kus 58,667 37,36 2 191,80 CS ŮRS 2019 02

pp 300x100mm

w
(16/0,31*1,1
Součet

58,667
58,667

148 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatíženi 
protiskíuzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 4,315 419,20 1 808,85 CS ÚRS 2019 02

maloíormátových pro vysoké median 
nebo reliéfních (bezbariérových) přes 
č. 1.1.07 - půdorys 1NP návrh

3,5*0,25

£001 
3,44 
Součel
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i

149 M 59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáhán! přes 9 do 
12 ks/m2

m2 4,747 338,40 1 606,38 CS ŮRS 2019 02
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15GÍ K 1771574263
j I

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskíuzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
<s/m?

m2 i 5,520
419,20: 2 313,9s|CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
matalormátových pro vysoké mechanické Zatíženi prollsklůzných 
nebo reliéfních (bezbariérových! přes 9 do 12 ks/m2

I í
151 M 1.59761409

dlažba keramička slinutá prof/sk/uzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do m2 i 6,072 338,40 i 2 054,76 CS ŮRS 2019 02

i I 12ks/m2 !

W 5.52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,072
jl52j K

771577111
(Příplatek k montáži podlah keramických lepených !
[flexibilním leoidlem za plochu do 5 m2 S m2 i

4,315|
12,08;

52,13|cS ÚRS 2019 02 j

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lapených flexibilním lepidlem
Příplatek k cenám za olochu do 5 m2 jednotlivě

1153| K
771591112 (Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou I

[vrstvách I m2 j
6,25o| 244.00Í 1 525,0o|cs ÚRS 2019 02 j

pp Izolece podlahy pod dlažbu nátěrem nebo slěrkou ve dvou vrstvách
w V05
w 5,52 5,520
w sokl
w 7,3*0,1 0,730
w Součet 6,250

j1541 K 1771591115 [Podlahy spárováni silikonem 2S5,760[ 28,16; 7 202,20|CS ÚRS 2019 02
pp Podlahy-dokončovací práce spárováni silikonem
w 232,46 232,460
w 16 16,000
w 7,3 7,300
w Součet 255.760

|i55 K
998771101 (Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech

Iv do 6 m * 0,934j 461,60 431,1 s|CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 rn v
objektech výšky do 6 m

O 781 Dokončovací práce - obklady 14 465,84
|156 K 781121011 [Nátěr penetračni na stěnu m2 j 15,184 [ 38,48; 584,28|cS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetračni na

w č, 1,1.06 - půdorys 1PP návrh

w (2,72+0,3*21*2,2 7,304
w £.1.1.10 - pohledy návrh 

po2n.11
2+3
£.1.1.06 - půdorys 1PP návrh 
£013

5,000

w 1,3*0,3 0,390
w £014
w 2*0,33

£015
0,660

w
1,4*0,3 
£016+017

0,420

w (1,5+1*21*0,3 1,050
w £025
w 1,2*0,3 0,360
w Součet 15.184

Il57 K
781474117

(Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45
Iks/m2 lecenvch flexibilním leoidlem m2 [ 10,1841

465,60! 4741.67 CS ÚRS 2019 02

pp Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem malofonnátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

w č.1.1,06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.12
w (2,72+0,3*2>*2,2 7,304
w £.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w £013
w 1,3*0,3 0,390
w £014
w 2*0,33

£015
0,660

w 1,4*0,3 0.420
w £016+017
w (1,5+1*21*0,3 1,050
w £025
w 1,2*0,3 0,360
w Součet 10.184

|l58j M [59767255 j obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 j 11.202 ! 326.40; 3 656,33|CS ÚRS 2019 02
pp obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2
w 10,184*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,202

jl59 K
781477111

(Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických
Ihladkvch za olochu do 10 m2 m2 i 10,1841 55,60! 566,23|cS ÚRS 2019 02

pp Montáž obkladů vnitřních stén z dlaždic keramických Příplatek
k cenám za olochu do 10 m2 iednollivě

1160! K [781494111 [Plastové profily rohové lepené flexibilním iepidiem m I 7,120| 124,80; 888,58 CS ÚRS 2019 02

pp Obklad - dokončující práce profily ukončovaci lepená flexibilním
lepidlem rohové

w £.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.12

2,72+2,2*2 7,120
w Součet 7,120

161 Kl i 781774118 (Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických
Ihladkvch do 45 ks/m2 lepených flexibilním íeoidlem m2 5,ODo| 424,00 2 120,0o|cs ÚRS 2019 02

Monláž obkladů vnějších slén z dlaždic keramických lepených
flexibilním lepidlem maloformálových hladkých přes 35 do 45 ksim2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

162] M 159761255 jobWad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 5.5001 326.40 [ 1 795,20jCS ÚRS201902
PP □bklatJ keramický hladký přBS 35 do 45keAn2
w 5*1,1 5,500
w Součet 5.500

163j K 998781101 [Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v
lobiektech v do 6 m

0,24s| 461.60 113,55jCS ŮRS 2019 02

pp
Přesun hmol pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 rn v
objektech výšky do S m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 432,18

164 K 783114101 [Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
[konstrukcí m2

12,GOo|
82,40 988,Bo|cS ÚRS 2019 02

PP Základní nátěr truhlářských konslrukcl jednonásobný syntetický
w č. 1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.18
w 6*1*2 12,000
w Součet 12,000

165 K 783117101 [Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
[konstrukcí m2

24,000 j
84,00 2 016,Oo|cS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr truhlářských konslrukci jednonásobný syntelický
w 12*2 24,000
w Součet 24,000

166; K 783314201 [Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
[standardní nátěr zámečnických konstrukci m2 41,30sj

91,20 3 757,02]CS ÚRS 2019 02

PP syntSasí'anda?dnin3lSr k°n5’^GÍ lednDna“b"V

w č.1.1.06 - půdorys 1PP návrh
w pozn.5
w 3.14*0.2*1,6 1,005
w pozn.10
w 20 20,000
w pozn.11
w 2.9*3,5*2 20,300
w Součet 41.305

167 K 783317101
[Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
[zámečnických konstrukci m2 82,610] 86,40 7 137,5o|cS ÚRS 201902

pp Krycí nátěr (emal!) zámečnických konstrukci jednonásobný synlelický
standardní

w 41,305*2 82,610
w Součet 82.610

16s] k
783401311

jOdmaštěnl klempířských konstrukci vodou ředitelným
[odmašlbvačem před provedením nátěru m2

36,362 j 2388,26|cS ÚRS 2019 02

pp Příprava podkladu klempířských konstrukci před provedením nátěru
odmašlěnlm odmašťovaném vodou ředitelným

w KV - parapety
w 1.55*0,34*2*2 2,108
w 1,85*0.28*2*5 5,180
w 0,45*0,23*2*1 0,207
w 0,95*0,34*2-3 1,938
w 1,55*0,23*2*1 0,713
w 2,55*0,23*2*1 1,173
w 1,25*0,23*2*1 0,575
w 1,25*0,3*2*14 10,500
w 1,31*0,3*2*3 2,358
w 0,65*0,3*2*1 0,390
w římsa
w 102*(0,4+0,15)*0,20 11,220
w Součet 36,362

HK 783414101
[Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských
[konstrukci m2 81.242]

73,92
6 005,4l|cS ŮRS 2019 02

Základní nátěr klempířských konslrukci jednonásobný syntetický
w 36,362 36,362
w římsa = 80%
w 102*(0,4+0,15)*0,80 44,880
w Součet 81,242

|l7DÍ K Í783417101 [Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských
[konstrukcí m2 62,490 i

80,80
13 129,19jcS ÚRS 2019 02

pp Krycí nátěr (emait| klempířských konstrukcí jednonásobný synlelický
standardní

w 81,245*2 162,490
w Součet 162,490

D 784 Dokončovací práce - maibv a tapetv 115 389,58
[Í7l! K 784171101 [Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti m2 250,000| 3.86 965,00|CS ÚRS 2019 02

pp Zakryti nemalovaných ploch (maleriál ve specifikaci) včelne
pozdějšího odkryti podlah

[ 172; M 153124842 [ fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m m2 262.500 \ 0.65 170,63\CS ÚRS 201902
pp fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m
w 250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 262,500

|l?3 K 784181111 [v místnostech výškv do 3.80m m2 1 143,968] 17,04 19493,2ljcS ŮRS 2019 02

PP výšky do 3,80 m
w č.1.1.06-púdorys 1PP návrh
w Č005
w 7,83 7,830
w (6+1,45+61*3,5 47,075
w 6006
w (5,3+13,11+5,3)*1 23,710
w £007
w (6,75*4,75+0,21*1 11,700
w ČG08
w <0,5+4,7+0,5+0,2*41*1 6,500
w £009
w (4,8+0,2*41*1 5,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ce na [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

W Č010
W
W

(0,50+4,32+6,75+0,81*1 12,370

W
W

2,9*1 2,900

w
w
w

31,39*1,4
(7,7+4+0,51*2*3,33

43,946
81,252

w
w
w

6,97*1,4
(4,8+1,831*2*3,4
Č021

9,758
45,084

w
w
w

58,5*1,4
(18,65+2,91*2*3,48

81,900
149,988

w
w
w

8,27
(4+2,051*2*2,15

8,270
26,015

w
w
w

20,56*1,4
(7,7+3,91*2*3,45
Č024

28,784
80,040

w
w
w

3,02*1,4
(2,72+1,6+1,1*2+0,3)*2*(3,45-2,25
Č027

4,228
17,050

w
w
w

243
(6,75+4,7+0,6*21*2*3,41

24,300
86,273

w
w
w

53,34*1,4
(9,74+6,75+0,6*2*31* 2*2,95

74,676
118,531

w
w
w

36,57*1,4
(6,8+6,9+0,6*2*21*2*2,95
Součet

51,198
94,990

:174s K 784181115 m2
160,918]

18,64
2 999,51 [cS ÚRS 2019 02

w

Penetrace podkladu jednonásobná 2ákladni silikátová v místnostech 
výšky přes 5,00 m

w
w

31,52*1,4
(6,75+4,71*2*5,1 116,790

160,918
|i75 K 784321031

[Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do] 
[3.SO m I m2 1 143,960 j

49,04
56 100,19jCS ÚRS 2019 02

PP Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
|l76 K 784321035 [Dvojnásobné silikátové bifé malby v místnosti výšky | 

lořes 5,00 m I m2 160,9iaJ 54,24
8 728,19jcS ŮRS 2019 02

pp Malby silikátové dvojnásobné, bité v místnostech výšky přes 5,00 m

|l77 K 784321053
[Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb | 
Iza barevnou malbu m2 1 304,88s] 20,64

26 932,85|cs ÚRS 2019 02

«■
Malby silikátové dvojnásobné, bilé PFIptalek k conám dvojnásobných

w 1143,968 1 143,968
w 160,918 160,918
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA 

Objekt:
SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ 

Soupis:
01-2 - Zpevněné plochy

KSO: 8013419 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 KameDIČ:

Projektant: lč:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22.06.2020

70890749
CZ70890749

608 38 531
CZ60838531

28094026
CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništnl dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých 
částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky 

uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 

podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře 
cenová soustava ÚRS, - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a 
položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba 
doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA 
Č.1 TABULKOVÉ SESTAVY ŠACHET 1.1.02 PŮDORYS 1.PP- BOURÁNÍ 1.1.03 
PŮDORYS 1.NP- BOURÁNÍ 1.1.04 ŘEZY A-A', B-B', C-C', D-D'-BOURÁNÍ 
1,1.05 POHLEDY-BOURÁNÍ 1.1.06 PŮDORYS 1.PP-NÁVRH 1.1.07 PŮDORYS 
1.NP-NÁVRH 1.1.08 ŘEZY A-A', B-B', C-C', D-D'-NÁVRH 1.1.09 DÍLČÍ ŘEZY- 
NÁVRH 1.1.10 POHLEDY - NÁVRH 1.1.11 TABULKY PSV

Cena bez DPH 535 557,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 535 557,35 21,00% 112 467,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 648 024,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Stavba:
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroízolací na OA

Objekt:
SO-01 - HYDROÍZOLAČNi OPATŘENÍ

Soupis:
01-2 - Zpevněné plochy

Místo: Pelhňmov, ul. Jirsikuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7 Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ'

22.06.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 535 557,35

HSV - Práce a dodávky HSV 535 557,35
1 - Zemní práce 95 142,40

5 - Komunikace pozemní 348 547,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 867,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 28 049,52

998 - Přesun hmot 42 950,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhňmov - oprava hydroízolací na OA
Objekt:

SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ

Soupis:
01-2 - Zpevněné plochy

Místo: Pelhňmov, ul. Jirsikuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7Zpracovatel:

22.06.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

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

Náklady soupisu celkem 535 557,35

D HSV Práce a dodávky HSV 535 557,35

D 1 Zemní oráče 95 142,40

1 i K 131201101
[Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
Il00 m3 m3

55,500 j
221,60:

12 298,8o|cS ÚRS 2019 02

pp

W
W
W
W
W

W

Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do

V01
134'0,15
V02
74*0,25
V03
169-0,10
Součet

20,100

18.500

16,900
55.500

2 K 162601102
[Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z 
lhornínvtr. 1 až 4 m3

55,500 j
128, D0i 7 104.00jCS ŮRS 201902

PP
Vodorovné přemíalěnl výkopky nebo sypaniny pa suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bož naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuli z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

3 K 171201211
jPoplatek za uložení stavebního odpadu - 2eminy a 
Ikameniva na skládce

d 16,550 j
520,00!

60 606,0ojcs ŮRS 2019 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skladkovné)

w 55,5-2.1 116,550
w Součet 116,550

4 K M81951102 |Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním j m2 377,000 j 16,80! 6 333,6o|cS ŮRS 2019 02 |

pp Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se

w V01
w 134 134,000
w V02

74,000

w
V03

169,000
w Součet 377,000

: 5 K j 043154000 [Zkoušky hutnící lo.oooj 880,00! 8 800,00|CS ÚRS 2019 02

pp Zkoušky hutnicí

n 5 Komunikace pozemní 348 547,54
: 6 K 564861111 [Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 134,000 [ 280,48; 37 584.32 CS ÚRS 2019 02

pp Podklad ze šlérkodrti SD s rozprostřením a zliulněnitn. po 2hulněni
tl. 200 mm

w V01
w 134 134,000
w Součel 134,000

I 7 K 573191111
[Postřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1
Ika/m2 m2

134.000 j 36,96
4 952,64[cS ÚRS 2019 02 j

PP Poslnk Infillračni kalionaktivni emulzi v mnozslvi 1,00 kg/m2

I 6 K 566901261 [Vyspravení podkladu po překopech plochy přes 15 m2 
[obalovaným kamenivem ACP 16 (OKI dotl. 100 mm m2 134,000! 481,34! 64 499,56 CS ŮRS 2019 02 j

Vyspraveni podkladu po překopech plochy pres 15 m2 s
PP rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP 16 (OK) do 

tl. 100 mm

I 8 K 573211109
[Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50
lka/m2 m2

134,0001
23,21;

I . I
3 110,14[CS URS 2019 02

pp Poslřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství O.SO kp/m2

I 10
K j572341111 [Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy 

lores 15 m2 asfalt betonem ACO 11 ÍABi t! 50 mm m2
134 00q|

399 49:
53 S31,6s|cs ÚRS 2019 02 [

PP Vyspravení krylu komunikaci po překopech plochy přes 15 m2
asfaltovým betonem ACO ÍAB), po zhutněni ll, přes 30 do 50 mm

K 1564851111 [Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 74,0001 123,201 9 116,80 CS ÚRS 2019 02 J

pp Podklad 2e šlérkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm
V02

w 74 74,000
w Součet 74,000

Kladení zámkové diažby pozemních komunikací tl 80
12 K 596212211 mm skupiny A pl do 100 m2 s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm
m2 74,000 234,40: 17 345.60 CS ÚRS 2019 02
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\pt T» , Kód
Popis MJ Množství J.cenaíCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

PF

ptochVDfes SOdo 100 m2
/ 13 j M 159245013 jd/ažba zámková tvaru / 200x165x80mm přírodní m2 7,400 270,401 2 000,96\CSÚRS2019 02 j

W
W

dlažba zámková tvaru I 200*1 S5*80mm přírodní 
doplněni 10%
74-0,10
Součet

7,400
7,400

14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD t! 150 mm m2 169,000 123,20 20 820,80]CS ÚRS 2019 02 j

PP Podklad ze itěrkodrli SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění

w
w

V03

Součet
169,000
169,000

15 K 596811222
Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože 
z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2 s ložem
2 kameniva těženého il. do 30 mm

m2 169,000 160,80 27 175,20 CS ÚRS 2019 02 j

pp

Kladeni dlažby z balonových nebo kameninových dlaždic komunikaci

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 
velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do
300 m2

(6 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 172,380 334,40 57 643,87
pp

w

dlažba desková betonová 500*500*50mm přírodní
169'1,02
Součet

172,380
172,380

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 64,000 160,80 10 291,20jcS ÚRS 2019 02 j

pp Podklad ze itěrkodrli SO s rozprostřením a zhutněním, po 2hu!něnl 
tl. 200 mm

w
64
Součet

64,000
64,000

,8 K 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože 
z kameniva vel do 0.25 m2 olochv do 100 m2

m2 64,000 176,80 11 315,2ojcS ÚRS 2019 02 I

PP

Kladeni dlažby 2 betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci 
pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
v2dálenosl do 3 m s ložem z kameniva těženého II. dD 30 mm 
velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,2S m2, pro piacliy přes 50 do 100 
m2

19 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 65,280 334,40 21 829,63 {
PP dlažba desková balonová 500*5Q0*50mm přírodní

64-1,02
Součet

65,280
65,280

20 K 599141111 Vyplněni spárživičnou zálivkou m 148,500 49,36 7 329.96ÍCS ÚRS 2019 02 |
PP
w

w

w

Vyplnění spár jakékoliv tloušťky živičnou 2á!ivkou 
půdorys 1pp návrh

142

6,5
Součet

142,000

6,500
146,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahv a osazování výplní 20 867,07

21 K [631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tf. C 12/15 m3 6,400 2 664,00 17 049,6ojcS ÚRS 2019 02

pp

W

Ma2anlna z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti. 
přes 80 do 120 mm tř. C 12115
V04
64*0,1
Součet

6,400
6,400

22 i K 631351101 Zřízeni bedněni rýh a hran v podlahách m2 12,800 238,40 3 051,521CS ÚRS 2019 02 I

w
V04
128-0,1
Součet

12,800
12,800

23 K 631351102 Odstraněni bedněni rýh a hran v podlahách | m2 12,800 j 59,84 765,95 j CS ÚRS 2019 02 |
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstraněni

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 049,52

I 24 K 914111111 iMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
lobiímkami na sloupek nebo konzolu j kus 1,000 I 165,60 165,6o|cS ÚRS 2019 02 i

w

na sloupky nebo konzoly
č.1.1.07 - půdorys 1NP návrh 
pozn.13 - značka použila stávající
1
Součet

1,000
1,000

I 25 K 914511111
[Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

t kus j 1.00C j 212,00
212,Go|cS ÚRS 2019 02 I

» d"””"“ d°3,5d"
I 26

K 916131213 jOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
lbočnl operou do lože z betonu prostého m I 4,00C j 200,80 803,2o|cS ÚRS 2019 02 I

PP

w
w

Gsa2enl silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou dojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do loža z betonu prostého 
č, 1,1.07 - půdorys 1NP návrh 
pozn.11 - obrubníky použity stávající

Součet
4,000

1 27 K 916991121 jlože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z
'dlažebních kostekz betonu prostého j m3 1,770 j 2 376,00 j 4 205,52jcSÚRS2019 02 j
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena(CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava

pp
w
w

w
w

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z
betonu prostého !ř. C 16/20
obrubníky
4-0,35-0,3 
odvodňovací žlab
7,5‘0,6-0,3
Součet

0,420

1,350
1,770

j 28 i K 935113112
[Osazeni odvodňovaclho polymerbetonového žlabu s j 
(krycím roštem šlrkv Dřeš 200 mm 1

i 7,OOo|
507,20:

3 550,4o[cS ÚRS 2019 02

pp Osazeni odvodňovaclho žlabu s krycím roštem polymerbetonového 
sirky přes 200 mm
6,1,1.07 - půdorys 1NP návrh 
po2n,3
7
Součet

7,000
7.000

| 29 ' M
59227006A

|ž/aij odvodňovacípolymerbetonový se spádem dna | 
lo.5% - skladba žlabu viz půdorvs 1NP návrh oozn.3 \

! 7,000 J
2 730,40 [ 19 112,80j

0 998 Přesun hmot 42 950,82
j 30 K j 998223011 [Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem I {

(dlážděným i
I 276,745 j

155,20; 42 950,82lcS ÚRS 2019 02
_______________ I__________________

PP Přesun hmol pro pozomnl komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenosl do 200 tn jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhňmov - oprava hydroizolací na OA 
Objekt:

SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ opatřeni 
Soupis:

01-3 - Dešťová kanalizace

KSO: 8013419 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p, 875 Datum:

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 KameDIČ:

Projektant: IČ:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

22.06.2020

70890749
CZ70890749

608 38 531 
CZ60838531

28094026
CZ28094026

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništnl a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých 
částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen pn oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky 
uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míre 
cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a 
položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba 
doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA 
Č.1 TABULKOVÉ SESTAVY ŠACHET 1.1.06 PŮDORYS 1.PP-NÁVRH 1.1.07 
PŮDORYS 1 .NP - NÁVRH 1,1.08 ŘEZY A-A", B-B', C-C’, D-D- NÁVRH 1.1.09 
DÍLČÍ ŘEZY - NÁVRH 1.1.12 PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE 1.1.13 
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 1.1.14 
KANALIZAČNÍ ŠACHTA A ULIČNÍ VPUST

Cena bez DPH 442 438,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 442 438,10 21,00% 92 912,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCerja s DPH v C2K 535 350,10

Projektant Zpracovatel

Datum_a_podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Stavba:
Gymnázium a OA Pelhřimov-oprava hydroizolací na OA

Objekt:
!/ !'! - HYDROIZOLAČNÍ opatření

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01-3 - Dešťová kanalizace

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum: 22.06.2020

’ . Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 442 438,10

HSV- Práce a dodávky HSV 442 438,10

1 - Zemní práce 133 985,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 632,00

4 - Vodorovné konstrukce 22 903,12

5 - Komunikace pozemní

8 -Trubní vedeni

715,72

174 680,86

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 842,00

997 - Přesun sutě 6 191,74

998- Přesun hmot 82 487,49
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SOUPIS PRÁCI
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizolací na OA
Objekt:

SO-01 - HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ

Soupis:
01-3 - Dešťová kanalizace

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: l. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7 Zpracovatel:

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

22.06.2020

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

Náklady soupisu celkem 442 438,10

d HSV Práce a dodávky HSV 442 438,10

0 1 Zemní práce 133 985,17

[ 1 | K [ 113107422 jOdstranénf podkladu z kameniva drceného tl 200 mm [ m2 6,50o| 73,2o! 475,8o|cS ÚRS 2019 02

I------ 1-------i —----------- Odslraněnl podkladu nebo krytu při píekopech s přemístěním hmot

PP
na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého
drceného, o ll. vrstvy přes 100 do 200 mm

w KŠ6
w 2*1,5 3,000
w KŠ14
w 2*1

KŠ7
2,000

w 1.5*1 1,500
6,500

2 i K i 113107443

1
jOdstraněni podkladu živičných H 150 mm při m2 6,50o| 145,60

946,4olcS ÚRS 2019 02 j

Odstranění podkladů nebo krytů pří prekopecli s přemístěním hmot

PP prostředek strojně plochy jednollivš do 15 m2 živičných, o II. vrstvy

| 3 K 131101101 [Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 
Ido 100 m3 m3 3,6-45 J 138,401

S04,4?|cS ÚRS 2019 02 |

PP
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spadu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
40%
UV1

w
w
w 1*1*0,9*0,40 0,360
w UV2
w 1*1*0,9*0,40 0,360

vv
KŠ9
1,5*1,5*1,5*0,40 1,350

w KŠ10
1,5*1,5*1,5*0,40
KŠ11

1,350

w 1,5*1,5*1,6*0,40 1.440
w Mezlsoučet 4,860
w -1,215 -1,215
w Součet 3,645

j 4 I K 131103101 [Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v m3
i 1'215j 485,60j 590,Oo[cS ÚRS 2019 02

Hloubení zapažanýc!) i nezapažených jam ručním nebo
pp pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných
w 25% Z celku
w 4,86*0,25 1,215
w Součet 1.215 .

| 5 I K 131201101 [Hloubení jam nezapažených v hornině tř, 3 objemu do
Í100 m3 m3

j 3,6451 221,60! 807,73 CS ÚRS 2019 02

Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
pp

j 6 | K j131203101 [Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v m3 | 1,215 j 785,601 954,5ojcS ÚRS 2019 02

Hloubeni zapažených 1 nezapažených jam ručním nebo
PP pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách Iř. 3 soudržných

J 7 K 1131301101
[Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do
ll00 m3 m3

1,822| 301,60:
549,52|cS ÚRS 201902

Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna doPP předepsaného profilu a spádu v hornině Iř, 4 do 100 m3
w 20%
w UV1
w 1*1*0,9*0,20 0,180
w UV2
w 1*1*0,9*0,20 0,180
w KŠ9

1,5*1,5*1,5*0,20 0,675
w KŠ10
w 1,5*1,5*1,5*0,20

KŠ11
0,675

w 1,5*1,5*1,6*0,20 0,720
w Mezisoučet 2,430
w -0,608 -0,608
w Součet 1,822
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\pč Typ Kód
Pops MJ Množství J.cenalCZKj

Oena celkem [C2K1 Cenová soustava j

w rýhy
w 63,496 83,496

. /ř.i „ W- - .. -šichty
w -1‘1*1.2*3 -3,600

•vpuste
íífÉíMiM^fe.ttAynří/víci -3.14*0.3*0,3*!.1 -0,311

w -podkladní desky
w -0,486 -0,486

w
-obetonování potrubí 
-7,308 -7,308

vv
-loie pro potrubí 
-23.419 -23,419

w Součet 60,522
| 21j K j162201102 [Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z

Ihorninv tř. 1 až 4 m3 35,124 j
31.52 1 107,1ljcS ÚRS 2019 02 j

pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuli 2 horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

w 12,15 12,150
w 83,496 83,496
w -60,522 -60,522
w Součet 35,124

I 22 i K 1167101101 jNakládání výkopku z hornin tř, 1 až 4 do 100 m3 m3 35.1241 110,401 3 877,69|CS ÚRS 2019 02 |
pp Nakládáni, skládáni a překládáni neutáhlého výkopku nebo sypaniny

nakládáni, množslvi do 100 m3.2 hornin tř. 1 až 4
| 23 K [171201211 [Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a

Ikameniva na skládce t 73,760[ 520,00 38355,2ojcSÚRS 2019 02 j

pp Poplatek 2a utaženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kameniva

w 35.124*2,1 73,760
( 24 K j043154000 [Zkoušky hutnici 5,000[ 880,00 4 400,G0[cS ÚRS 2019 02 |

pp Zkoušky hutnici

0 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 632,00
j 25 | K |359901211 [Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 110,000| 29,60 3 256,00[CS ÚRS 2019 02 |

pp Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
W 16*59*15+20 110,000

| 26 | K : 359901212 [Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 2QO,GOO| 76,88 15 376,00]CS ÚRS 2019 02 |

PP Monitoring slok (kamerový systém) jakékoli výšky stávajíc! kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 22 903,12
j 27 | K 451572111 [Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

[těženého m3 23,419]
928,00 21 732,83|cSÚRS 2019 02 j

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevrenem výkopu z

w KŠ1-KŠ8
w 21,3*0,8*0,6 10,224
w mřiž u D6
w 1*0,7*0,35

D7
0,245

w 1*0,7*0,4 0,280
w D8
w 3*0,7*0,4

DŠB
0,840

W
3*0,7*0,4
D9

0,840

w 1*0,7*0,4 0,280
w DŠ7

4*0,7*0,4 1,120
w UV3-KŠ11

1,5*0,7*0,4 0,420
w DŠ2-KŠ14

3,5*0,7*0,4 0,980
w D1-KŠ1

6*0,7*0,4 1,680
w mříž u D1
w 1*0,7*0,35 0,245
w aco u OŠ17
w 1*0,7*0,35 0,245
w aco - DŠ16
w 8*0,7*0,35 1,960
w D2-KŠ2

7*0,7*0,4 1,960
w D3-KŠ2
w 7,5*0,7*0,4 2,100
w Součet 23,419

j 28! K 452311141 [Podkladní desky z betonu prostého tř, C 16/20
[otevřený výkop m3

0,4861
2 408,00 1 17G,29jcSÚRS2G1902 j

pp výkopu desky pod potrubí, sloky a drobné objekty z belonu Iř, C 16/20
w

0,9*0,9*0,15*4 0,486
w Součet 0,486

D 5 Komunikace Dozemní 715,72
I 29j K 599141111 [Vyplněni spárživičnou zálivkou m 14,5001 49,36 715,72|CS ÚRS 2019 02 ]

pp Vyplněni spár jakékoliv tloušťky živičnou 2á!ivkou

D 8 Trubní vedení 174 680,86
| 30 K 1871265211 [Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

Itřfdv SN4 DN 110 m 16,0001 140,80 2 252,8o|cS ŮRS 2019 02 j
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ce na jCZKj Cena celkem fCZK] Cenová soustava i

Kanalizační potrubí Z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do
PP 20 %, hladkého ptnostěnného jednovrstvého, tuhost třidy SN 4 DN

w mřiž u D6
w 1+1 2,000

w
mřiž u 01
1+1 2,000

w
aco-DŠ17

2,000

w
aco-DŠ16
1+8 9,000

w žlab
w 0,5+0,5 1,000
w Součet 16,000

j 31 [ K 871315211 [Kanalizační potrubí 2 tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
Itřídv SN4 DN 160 m j 59,OQo| 287,20i 16 944.8o|cS ÚRS 2019 02 |

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do
pp 20 %, hladkého plnostěnnéhD jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN

w D6-UV1
w 3+8 11,000
w D7

1 + 1 2,000
w D8
w 3+1 4,000
w D9
w 1+0,5 1,500
w 1 + 1 2,000
w OŠ7-KŠ11

4,000
w 002-KŠ10

1+0,5 1,500
w UV3-KŠ10
w 2 2,000
w DŠ8
w 3 3,000
w DS2-KŠ14
w 3 3,000
w DŠ13-KŠ7
w 2,5

D1-KŠ1
2,500

w D2-KŠ2
6,000

w 7 7,000
w 03-KŠ2
w 7 7,000
w D4
w 1+1.5 2,500
w Součet 59,000

| 32 I K 871355211 [Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
Itřídv SN4 DN 200 I 01 i 15,OOoj 423,20 6 348,00jCS ÚRS 2019 02

pp
Kanalizační potrubí z tvrdétio PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN

w UV1-UV2
13 13,000

w UV2-
2
Součet

2.D0O
15,000

| 33 K
871375221 [Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

Itřídv SN8 DN 315
l m

20,000 1 040,00
20 SOO.OojcS ÚRS 2019 02 ]

Kanalizační potrubí z Ivrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do
pp 20 %, hladkého ptnoslěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 

315
w KŠ8-KŠ9
w 9

KŠ9-KŠ10
9,000

w
KŠ10-KŠ11

4,000

w 7 7,000
w Součet 20.000

I 34 i K
|a?7265211

[Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
ioolvDroDVfenu-svstém KG 2000 iednoosé DN 110

| kus j 6,00t)j 145,60j 873.6o| CS ÚRS 201S 02 j

pp Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z Ivrdého
PVC nebo z ootvoropvlenu v olevřenem vvkoou iednoosveb DN 110

[35; M \28611351 \koleno kanalizační PVC KG 110x45’ | kus : 2,000 18.40’-- 36,80[CS ÚRS 2019 02 |
pp koleno kanalizační PVC KG 110*45*
w 2

Součet
2,000
2,000

I 36 I M •28611353 \koleno kanalizační PVC KG 110x87* kus 1 4,000 21,60: 86.40\CSÚRS 2019 02

PP koleno kanalizační PVC KG 110*87*
w 1+3 4.000
w Součet 4 000

37 K 877315211 [Montáž tvarovek z tvrdého PVC-system KG nebo z 
loolVDroDVlenu-svstém KG 2000 iednoose DN 160

j kus ! 22.00o|
172.80:

3 B01,6dJcS ÚRS 2019 02 j

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z ptaslu z tvrdého
PVC nebo z BolvproPYlenu v olavrenem výkopu tednoosveh DN 160

] 38 [ M 28611360 \koleno kanalizace PVC KG 160x30‘ J kus j 1.000 44.80 i 44.80\CSŮRS2019 02 [
pp koleno kanalizace PVC KG 160*30*
w 1 1,000
w Součet inno

| 39 \ M i 28611361 \koieno kanalizační PVC KG 160x45' | kus ! 5,000] 44,80' 224,00 |CS ÚRS 2019 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45*
w 3 3,000
w 2 2,000
w Součet 5,000
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40 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87’ kus 8,000 56,00 44800 CS ŮRS 2019 02
PP oleno kanalizační PVC KG l50xB7‘
w S 5,000

w
3
Součet

3,000
8,000

41 M 28611568 objímka převlečná kanalizace plaslové KG DN 160 kus 8,000 99,20 793,60 CS ŮRS 2019 02

w
objímka převloená kanalizace plastové KG DN 160

4,000

w
4
Součet

4,000
8,000

42 K 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polvproovlenu-svstém KG 2000 dvouosé DN 160 kus 5,000 291,20 1 456,Oo|cS ÚRS2019 02

pp Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plaslu z tvrdého
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkonu dvouosých DN 160

43 M 28611390 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
160/110/45* kus 2,000 68.00 136,00 CSÚRS 2019 02

pp odbočka kanalizační plaslová s hrdlem KG 160/110/45*
w
w 1

Součet

1,000
1,000
2,000

44 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45' kus 3,000 108,00 324,00 CS ŮRS 2019 02
pp odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45*
w 2 2,000

w Součet
1,000
3,000

45 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
oolvoropvlenu-svstérn KG 2000 iednoosé DN 200 kus 1,000 188,80 188,80 CSÚRS 2019 02

PVC nebo z potvoropylenu v otevřeném výkopu iednoosvch ON 200
46 M 28611570 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 96,00 96,00 CS ŮRS 2019 02

pp objímka převlečná kanalizace plaBtové KG ON 200

w
1
Součet

1,000
1,000

47 K 877355221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
DolvoroDvlenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 kus 2,000 312,80 625,6o|cS ÚRS 2019 02

pp PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200

48 M 28611395
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
200/160/45' kus 2,000 156,80 373,60 CSÚRS 2019 02

HP odbočka kanalizační plaslová s hrdlem KG 200/150/45*
W
W

2
Součet

2,000
2,000

49 K 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
DoIvDroDVlenu-svstém KG 2000 iednoosé DN 315

kus 3,000 308,00 924,OojcS ÚRS 201902

PP PVC nebo z polypropylenu v otevřeném vvkopu jednoosých DN 315

50 M 28611574 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 315 kus 3,000 352,00 1 056,00 CS ÚRS 2019 02
pp objímka převlečná kanalizace plaslové KG DN 315
w
w

3
Součet

3,000
3,000

51 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
DoivoroDVlenu-svstám KG 2000 dvouosé DN 315 kus 1,000 475,20 475,2o|cS ÚRS 2019 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plaslu z tvrdého
PVC nebo z PolyDronylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

52 M 28611405
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
315/200/45‘ kus 1,000 992,00 992,00 CS ÚRS 2019 02

pp odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/45*

w Součet
1,000
1.000

|53 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 16,000 13,76 220,16|CS ÚRS 2019 02
pp Tlakové zkoušky vodou napohubiON 100 nebo 125

K 892351111 Tlaková Zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 74,000 17,84 1 320,16]CS ÚRS 2019 02
pp Tlakové zkoušky vodou na pohubí DN 150 nebo 200
w 59 59,000

w
15
Součet

15,000
74.000

I 55
K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo

350 m 20,000 23,84 476,8ojcS ÚRS 2019 02

pp Tlakové zkoušky vodou na potrubí ON 250, 300 nebo 350

& K 892372111 Zabezpečeni konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou kus 4,000 5 136,00 20 544,OojcS ÚRS 2019 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečeni konců potrubí pří tlakových
zkouškách DN do 300

57 K 894221116A Šachty kanalizační z betonu DN 1000 dno monolitický 
beton tř. C 25/30 XF3 kus 3,000 8 280,00 24 840,00

58 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro
šachtvskruží rovných kus 10,000 721,60 7216,00 CSÚRS 2019 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dilcú pro šachty skruží

I 59
M 59224066 skruž betonová TBS-Q DN 1000x250 PS, 100x25x12

kus 3,000 656,00 1 968,00 CSÚRS 2019 02
pp skruž betonová DN 1000x250 PS. 100x25x12 cm -------------------------------- 1
w <Š9
w
w

1
KŠ10

1,000

w

w
KŠ

1,000

1,000
3.000

60 M BTL.0006069
deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 7
62.5x20x9 cm kus 3.000 1 716,00 5 148,00

PP deska betonová přechodová T7K-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm
W KŠ9
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.PC Typ Kód

W ............

W

61 i M \BTL0006187

Popis

KŠ10
1
KŠ

Součet________________________________________
\prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120
162,5x8x12 cm ________________________________
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/30/120 62.5x8x12 cm 
KŠ11

MJ Množství J.t 

"í,Ó0Q '

1,000

1,000
3,000

kus j 7,000

|CZK) Cena celkem jCZK] Cenová soustava

140,00 i 140.00

W 1 1,000
W Součet 1,000

62 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus ; 2,000 152.00 304 00 CS URS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x12Ox60mm
w <Š9
w 1 1,000
w <Š11
w 1 1.000
w Součet 2,000

63 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus \ 1000 168.00 168.00 CS ÚRS 2019 02

pp prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
w KŠ10
w 1 1,000
w Součet 1 000

64 M 59299001 těsnění pro skruže kus i 10,000 144,00 1 440,00
pp těsněni pro skruže

65 x 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dilcú kus 4,000 1 088,00 4 352,OOjcS ÚRS 2019 02

pp Zřízeni vpusti kanalbačni uliční z betonových dilcú typ UV-50 
normální

66 M SET. 6243 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 50 x 5 cm kus . 4.000 155,20 620.80

67 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová středová 590x500x50mm kus i 4,000 200,00 800,00 CS ŮRS 2019 02

68 M 59223856a skruž pro uliční vpust horní betonová 450x500x50mm kus 4,000 208,00 832,00
„p

K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno

kus 4,000 944.00 3 776,00 CS ÚRS 2019 02“ pro třídu zatíženi D400. E600
PP zatížení 0400. E600V P

70 M 55242320 mřiž vtoková litinová plochá 500x500mm kus i 4.000 1 525.60 6 102,40 CS ÚRS 2019 02
PP mřiž vtoková litinová plochá 500x500mm

IL M 28661784 revizní šachty D 400-kalový koš 1 kus ; 4.000 266.40 7 065,60 CS ŮRS 2019 02
PP reveni šachty D 400-kalový koš pro D315

12 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř, C 16/20 otevřený výkop

m3 7,308 2 368,00
17 305,34|cSÚRS 2019 02

výkopu, beton tř. C 16/20
W D&-NAP

23,2*0,7*0,45 7,308
W Součet 7.308

73 K 8999902 INapojení nových kanalizačních tras do stávajících I ,
[šachet • l ^ 6,0001 2 800,00: 16 800,00

w KŠ8
1,000

w KS11
w 2 2,000

w
KŠ14

1,000
w KŠ1
w 1 1 000
w KŠ2
w 1 1,000
w Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 842,00
74 | K ! 919735123 |Řezánl stávajícího betonového krytu hl do 150 mm | m 14,500| 196,00 2 842,00 CS ÚRS 2019 02

PP Řezaní stávajícího balonového krytu nebo podkladu hloubky přes

w KŠ8
w 1,5+1,5+2,5

KS14
5,500

w 2+1+2 5,000
w KŠ7

15+1+1,5 4,000
w Součet 14,500

D 997 Přesun sutě 6 191,74

75 K [997013111 jVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro j {
IbudoWV do 6 m s Doužitim mechanizace I i 3,939 391,20 1 540,94 CS ÚRS 2019 02

pp Vnitrostaveništni doprava suli a vybouraných hmot vodorovné do 50
m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

76 K [997013501 jOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo j ^ i
imeziskládku do 1 km se složením I i

3,93sJ 187,20: 737,38 CS ÚRS 2019 02

PP Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

77 K 997013509 [Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na I
(skládku ZKD 1 km přes 1 km li

133.92B [ 8,16; 1 092,84|cS ŮRS 2019 02

Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo mezisktádku se

km pres 1 km
W 3,939*34 133,926
W Součet 133,926



\?t Typ Kód Popis MJ Množství J.ce na [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava l
I 78 j K |g97223845 IPoplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu j 

(asfaltového bez dehtu Í 2,0541 896,00' 1 840,38]CSÚRS 2019 02

pp Poplatek za uloženi slavflbntho odpadu na sHádce (skládkovné)
adallového bez nbsabu debit;

| 79 | K I997223855 IPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a j
(kameniva ( 1,88S[

520,00 98Q,2ojcS ŮRS 2019 02 J
pp Poplatek za uloženi slavebniho odpadu na skládce (skládkovné)

zeminy a kameniva

D 998 Přesun hmot 82 487,49
| 80 i K 1998276101 jPřesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických I

[hmot otevřený výkop I * 1Q8,88o|
757,60 82 4 87,4sjcSÚRS2019 02 |

pP nebo sklolaminálových pro vodovody nebo kanalčace v otevřeném
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizoiaci na OA 
Objekt:

SO-02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY 

Soupis:
02-0 - Bourání

KSO: 8013419 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: lč:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: !Č:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 KameDIČ:

Projektant: lč:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DÍČ:

22.06.2020

70890749 
CZ70890749 

608 38 531 
CZ60838531

28094026
CZ28094026

Poznámka:

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništnf a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých 
částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracováni 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen pn oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky 

uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře 
cenová soustava ŮRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu práci, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastni položky, komplety, soubory a 
položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba 
doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.02 
PŮDORYS 1.PP-BOURÁNÍ 1.1.03 PŮDORYS 1 .NP - BOURÁNÍ 1.1.04 ŘEZY A- 
A', B-B', C-C', D-D'- BOURÁNÍ 1.1.05 POHLEDY - BOURÁNÍ

Cena bez DPH 354 202,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 354 202,60 21,00% 74 382,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

[Cena s DPH v CZK 428 585,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizoiaci na OA

Objekt:
SO-02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY

Soupis:
02-0 - Bourání

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum: 22.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: 1, Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 354 202,60

HSV - Práce a dodávky HSV 299 688,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 230,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 322,32

997 - Přesun sutě 116 115,67

998 - Přesun hmot 19,85

PSV - Práce a dodávky PSV 54 513,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 498,96

713 - Izolace tepelné

764 - Konstrukce klempířské

2 867,85

781,20

766 - Konstrukce truhlářské 19 926,68

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

11 294,07

5 520,45

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 624,58
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroízolací na OA
Objekt:

SO-02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY
Soupis:

02-0 - Bourání

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum: 22.06.2020

PROJEKT
Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2Kj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 202,60

D HSV Práce a dodávky HSV 299 688,81

D 6 Úpravv povrchů, podlahy a osazování výplní 1 23Q.97
K [619991011 Obaleni konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepící

páskou m2 40,320 30,53j 1 230,97jcS ÚRS 2019 02

PP Zakryti vmlřnlch ploch před znečištěním vcelně pozdějšího odkryli
konstrukci a prvků obalením fólii a přelepenim páskou
1 .2*2,4*7
Mezisoučet
ostatní
20,16
Součet

20,160
20,160

20,160
40,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 322,322 K [9001 DMTZ reproduktorů vč.ochranných mříži kus 2,000 1 875.OOj 3 750,00

w
DMTZ reproduktorů vč.ochranných mříží
č.1.1.03 - půdorys 1NP bouráni 
pozn.2D - uloženi pro další použití
2
Součet

2,000
2.000

3 K 19412111 "11 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do
200 ka/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 291,040 33,68 j 9802,23jcS ÚRS 2019 02

PP

w

w

Monláž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami
s provozním zallženlm tř. 3 do 2DD kg/m2 šířky Iř. SW06 přes 0,6 do

6109
(19,05+B,1S)*2‘S,3S
Součet

291,040
291.040

K [941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 4 365,600 1,36 5 937,22jcs ÚRS 2019 02

pp

w

Monlaž lešeni řadového rámového fehkeho pracovního s podlahami 
s provozním zaližením Iř, 3 do 200 kg/m2 Přtplalek za prvni a každý 
další den použiti lešení k ceně -1111 nebo -1112
291,04*15
Součet

4 365,600 
4 365,600

s_lL
1949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 3.5 m zatíženi do 150 ko/m2 m2 99,050 48,00- 4754,4ojcS ÚRS 2019 02

w
w

w
w
w
w

Lešení pomocné pracovní pro ohjekly pozemních staveb pro zatíženi
do 150 kg/rn2, ovýšcB lešenové podlahy přes 1,9 do 3.S m
6102
9,16
6103
20,05
6110

6111
21,02
6112
39,94
Součet

9,160

20,050

8,660

21,020

39,940
99.050

6 K Í965042141
í I

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu fl do 100 mm pl přes
4 m2

m3 12,690
I

2 070,00 26 268,30 CS ÚRS 2019 02

pp

w
w
w

Bouraní mazanin betonových nebo z litého asfallu tl.do 100 mm. 
plochy přes 4 m2
61
6109
158,62*0,08
Součet 12.690

K Í965045113 Bouráni potěrů cementových nebo piskoeementových
!l do 50 mm p! přes 4 m2 m2 158,620 84,75j 13443,05jcS ÚRS 2019 02

pp
w

w

Bouráni polěrů ti. do 50 mm cementových nebo plskocemenlových,
plochy přes 4 m2
81
5109
158,62
Součet

158,620
158,620

1 K (965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 99,050 103,50| 10251,68ÍCS ÚRS201902

w

w
w

32
Č102
9,16
Č103
20,05

9,160

20,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ce na [CZK]
I

Cena celkem (CZKj Cenová soustava (
*W 6110

w 8,88 8,880
w 5111
w 21,02 21,020
w 6112
w 39,94 39,940
w Součet 99,050

9 j K (965046119 (Příplatek k broušeni stávajících betonových podlah za |
(každý další 1 mm Oberu I m2 S93,35oJ 46.9SÍ 32 552,7b|cS ÚRS 2019 02 j

PP Broušeni slévajících betonových podlah Příplatek k ceně Za každý

w 99,05*7 693,350
w Součet 693,350

10 K 1965081213 (Bourání podlah z dlaždic keramických nebo
Íwlolítovvch tl do 10 mm plochy pres 1 m2 m2 a,i6o|

48,081 440,4l)cS ÚRS 2019 02 j

"■
Bouráni podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny,
s jakoukoliv výplni spár keramických nebo xylitových ll. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

w 82
w 5102
w 9.16 9,150
w Součel 9.160

11 ; K (965081611 (Odsekání soklíků rovných m 6,800| 22,88 155,58[CS ÚRS 2019 02 (

pp Odsekáni soklíků včelně ollučeni podklHdni omítky ňž na zdivo

w 6102
(3,5+2,35)*2 11,700

w -0,8*2 -1,600
w -0,9 -0,900
w -1,4*2+0,2*2 -2,400
w Součet 6,800

12 | K J967031132 [Přisekán! rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo|
Ímvc 1 m2

18,QOo|
99,00

1 7B2,GojcS ÚRS 2019 02 j

Přisekanl (špicování) plošné nebo rovných oslenl zdivá z cihel
pálených rovných oslěnl, bez odstupu, po hrubém vybouráni olvoru, 
na mailu vápennou nebo vépenocementovou

w
(1,5+3*2)’0,3'8 18,000

w Součet 18.000
13 K j968062357 (Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně

(křidel p! přes 4 m2 ! m2 36,00o| 102,00 3 672,Qo|cS ÚRS 2019 02 j

PP Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubnl, vral, stěn
ostění nebo obkladu rámů oken křidly dvojných, plochy přes 4 m2

w pozn.11
1,5*3*8 36,000

w Součel 36.000
14 | K (968062456 (Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 [ m2 9,4311 134,25 1 266,11|CS ÚRS 2019 02 i

PP Vybouráni dřevěných rámu oken t křidly, dveřních zatuhni, vral, stěn,
oslem nebo obkladů dveřních zárubm, plochy pres 2 m2

w pozn.13
5102-109
1,4*2,05 2,870

w Č109-111
w 1,35*2,05 2,768
w 5109-112
w 1,85*2,05 3,793
w Součet 9,431

15 [ K 968072876 (Vybouráni mříží pl přes 2 m2 | m2 38, G8G ( 52.13' 1 985.11 [cS ÚRS 2019 02
PP Vybouráni mříží pl přes 2 m2
W pozn.1
w 1,7*3,2*7 38,080
w Součet 38,080

16 ! K j970011141 (Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo j
(váDenocementové omítky strooů v rozsahu do 20 % i m2 99,05o| 23.401 2 317,7?|cs ÚRS 2019 02 j

Otlučeni vápenných nebo vápenocemantových omítek vnitřních ploch
stropů, v rozsahu přes 10 do 20 %

w 6102
w 3,16 9,160
w 6103

20,05 20,050

w 8.88 8,880
w 5111

w
21,02 21,020

w 39,94 39,940
w Součet 99,050

17 K 978013141
(otlučeni (osekání) vnitrní vápenné nebo |
jvápenocementové omítky stěn v rozsahu do 20 % I m2

391,60s|
18,68

------------------------------- 1---------------- —]
7 31 S,20|CS URS 2019 02 j

Otlučen! vápenných nebo vápenocemenlových omllek vnitřních ploch
slen s vyškrábáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 10 do 20

w 5102
(3,5+2,35)* 2* (5 35-1,5)
6103

45,045

w (5,7+3,5)*2*(5,35-3,5) 34,040
w 6109

(19,05+8,15)"2* (5,15-3,5) 89,760
w 6110
w (4,2 + 2,1)'2*(5,35-1,5) 48,510

w (4,9+4,2)*2* (5,35-1,5) 70,070
w 6112
w (9,33+4,2)*2*(5,35-1,5) 104,181
w Součet 391,606
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 978013191
Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 365,741 60,75 22 218,77

! I s vyškrabáním soar

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100

£102
w (3,5+2,35)*2"3,5 40,950
w -0,8*1,5*2 -2,400
w -0,9*1,5 -1,350
w -1,4* 1,S*2+(0,2+0,2)*1,5

61G3vč.pozn.17
-3.600

w (5,7+3,5)*2*3,5 64,400

w
-0,9*2
č109vč.pozn,17

-1,800

w (19,05+B,15)'2*3,5 190,400
w -1,4*2,05+(1,6+2,02*2)'0,3 -1,178
w -1,35*2,05+(1,5+2,15*2)*Q,3 -1,028
w -1,85’2,05+(2+2,15*2)'0,5 -0,643
w 6110
w (4,2+2,11*2*1,5 18,900
w -0,9*1,5+0,1*1,5*2 -1,050
w 6111

(4,9+4,2)*2*1,5 27,300
w -0,9*1,5 -1,350
w -1,35*1,5+{0,4+0,4)-*1,5 -0,825
w 6112
w (9,33+4,23*2*1,5 40,590
w -1,85* 1,5+(0,4+0,4)* 1,5 -1,575
w Součet 365,741

| 19 K 978035117 [Odsekáni tenkovrstvé omítky nebo štuku obroušením j
Iv rozsahu do 100% I m

490,6561
70,13 34 409,71 |cS ÚRS 2019 02 |

PP obroušením, rozsahu přes SD do 100%
5102

w 9,16 9,160
w (3,5+2,35)‘2*(5,35-1,5) 45,045
w £103
w 2O.0S 20,050
w (5,7+3.5)‘2*(5,35-3,5) 34,040
w 6109
w (19,05+6,15)*2*(5,15-3,5) 89,760
w £110
w 8,88 8,880
w (4,2+2,1)*2*(5,35-1,5)

£111
48,510

w 21,02 21,020
w (4,9+4,2)*2*(S, 35-1,5) 70,070
w 6112
w 39,94 39,940
w (9,33+4,2)‘2*(5,35-1,5) 104,181
w Součet 490,656

D 997 Přesun sutě 116 115,67
| 20 K 997013211 jVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

Ibudow v do 6 m ručně I
82,3311

588,12 48420,5l|cSÚRS2019 02 j

PP m svisle ručně pro budovv a lialv vvškv do 6 m
j 21 K [s37013501 [Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo I

Imeziskládku do 1 km se složením I
82,331 j i

182,521 15G27,05|CSÚRS 2019 02 |

PP Odvoz suti a vybouraných limo! na skládku nebo meziskládku se
stolením, na vzdálenost do 1 km

| 22 | K j997013509 [Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na j
[skládku ZKD 1 km přes 1 km I

82,331 j
7,96

655,35jcSÚRS 2019 02 |

rOHnn7 cnh a IrvhniInanucS hrrrnl na cWaHVn nnhn ma7,eHa^Vii -»
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalsl i započatý 1
km přes 1 km

j 23] K 997013801 [Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) j
[stavebního odpadu 1

71,5871
553,80

39644,8s|cSŮRS201B02 j

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
82,331 82,331

w -5,214 -5,214
w -0,240 -0.240
w -1,173 -1,173
w -4,117 -4,117
w Součet 71,587J 24 ! K [997013811 [Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) [

[stavebního odpadu dřevěného I
5,214 j 1 232,4o| 6 425,73jCS ÚRS 2019 02 |

PP Poplalek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
dřevěného

w
od.775 - parkety
5.214 5,214

w Součet 5,214
| 25 [ K 997013813 [Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) j

[stavebního odpadu z plastických hmot I
0,240 j 1 154,40j 277,G6jcSŮRS2019 02 j

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
plaslických hmot

w od.776
0,240 0,240

w Součet 0,240
| 26 | K 997013814 [Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) [

[stavebního odpadu izolací I 1,173 1 544,40 1 811,58[cSÚRS201902 |

Poplatek za uložení slavebnílio odpadu na skládce (skládkovné) z

MJ Množství a [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

| 27 I K 1997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
Istavebnlho odpadu směsného 3 853,51 jCS ÚRS 2019 02

I 28 j K 1998018001

PSV

711

5% z cetku 
62,331'0,05

ti pro budovy v do 6 n

budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu z 
nechanizaee vodorovná dopravní vzdálenost 
jkoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19,85
945,00: 19,85|cS ÚRS 2019 02

54 513,79

1 498,96
| 29 I K 1711131811 [Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné 9,45: 1 498,96|CS URS 2019 02

Odstraněni izolace proti zemni vP

30 ! K 1713120811

31 ! K Í764002851

Izolace tepejn
[Odstraněni tepelné izolace podlah volně kladené z 

_|y!ákj^tých.matenálú suchých ti do 100 mm ______
raněni tepelné lz> 

podlah volně kladených nebo mezi 
suchých, tloušťka izolace do 100 m 
B1
Č109
158,62
Součet

Konstrukce klempířské
[Demontáž oplechovánf parapetů do suti

m2 : 158,620 j

Démonii? klempířských konstrukci oplec

2 867,85
18,08: 2 867,85|CS ÚRS 2019 02

781,20|CS ÚRS 2019 02

Konstrukce truhlářské
32 K 766001 DMTZ dřevěných žebřin - viz pozn.18 kus 6.0D0 262,50' 2 100,00 j

33 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných m2 42,845 44,40; 1 902,32 CS ÚRS 2019 02 |

I 34 ! K 1766411812

6103 
3,5*1,9 
6109 
19,05*1,9 
Součet

6,650

36,195

[Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 11 330,20|CS ÚRS 2019 02

PP Demonláž obloženi stán panely, plochy přes 1,5 m2
£102

w (3,5+2,35)*2"1,35 15,795
w -0,8*1,35*2 -2,160
w -0,9*1,35 -1.215
w -1,4*1,35*2+0,2*1,35*2

Č103
-3,240

w (5,7+3,5)‘2*2,35 43,240
w -0,9*2 -1,800
w £109
w (19,05+8,15)*2*2,45 133,280
w -1,4*2,05 -2,870
w -1,35*2,05+0,5*2,05*2 -0,718
w -1,85*2,05+0,5*2,05*2 -1,743
w Součet 178.569

j 35] K '766411822
(Demontáž truhlářského obloženi sten podkladových 
IroštO

j m2 178.569] 25,50: 4 553,511CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž obloženi sten podkladových roštu
| 36 ■ K 766662812 [Demontáž dveřních prahu u dveří dvoukřídlových | kus : 1 oooj 40,65: 40,65|cS ÚRS 2019 02

pp Demontáž dveřních konstrukci k opětovnému použiti prahů dveří
dvoukřídlových

w 6102-109
1,000

w Součet 1,000

D 775 Podlahy skládané 11 294,07
í 37 [ K 775511800

[Demontáž podlah vlysovýeh lepených s lištami 
[lepenými

I m2 i 208,57o| 54,15.
11 294,07]cS ÚRS 2019 02

pp Demontáž podlah vlysovýeh s lištami lepených
w B2
w Č103
w 20,05

B1
20,050

w £109
w 158,62 158,620
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|pč Typ Kód Popis MJ Množství J.ce na [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 8.88 8,eao
w 5111
w 21,02 21,020
w i'! 208,570

D 776 Podlahy povlakové 5 520,45
! 38 K 776201812 [Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou m2 39,94oj 96,00! 3 834,24jcS ÚRS 2019 02

PP i....... láj povlakových podlahovin lepených tučně s podložkou
w !'.
W 5112
w 39,94 39,940
yy aqucat 39,940

: i :i 1814 [Demontáž povlakových podlahovin volné položených 
loodleoenvch oáskou m2 39,94oj 18,83 i 752,07|cSŮRS 2019 02

Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených
páskou

w B2
w 5112
w 39,94 39,940
w Součet 39,940

40f K j776501811 jDemontáž povlakových podlahovin ze sten výšky do 2
m2 16,26o| 57.45Í S34,14jcS ÚRS 2019 02

PP Demontáž povlakových podlahovin ze ctěn výšky do 1 m
w pozn.16
w (9,35+4,2)‘2*0,3’2 16,260
w Součet 16,260

D 784 Dokončovací práce - malby a tapetv 12 624,58
| 41 { K (704121005 [Oškrabání malby v mlsnostech výšky přes 5,00 m m2 490.656j 25,73 12 624,58|CS ÚRS 2019 02

PP Oškrabáni malby v míslnostech výšky přes 5,00 m
w 5102
w 9,16 3,160
w f'3,5+2,35)'2'(5,35-1,5) 45,045
w £103
w 20,05 20,050
w (5,7+3,5)‘2*(5,35-3,S) 34,040
w 5109
W (19,05+S,1S)'2-(5,l5-3,5) 89,760
w £110
w 8,08 n nnn
W (4,2*2,1)'2’(5,35-1,5) 48,510
w £111
w 21,02 21,020
w (4,9+4,2)'2'(5,35-1,5) 70,070
w £112
w 39,94 39,940
w (9,33+4,2)’2‘ (5,35-1,5) 104,181
w Součet 490,656
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Gymnázium a OA Peihňmov - oprava hydroizolací na OA 

Objekt:
SO-02 - STAVEBNÍ úpravy tělocvičny 

Soupis:
02-1 - Návrh

KSO: 801 34 19 CC-CZ:
Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p, 875 Datum:

Zadavatel: ič:
Kraj Vysočina Dlč:

Uchazeč: ič:
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 KameDIČ:

Projektant: 1C:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništnf a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých 
částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkováni apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen pň oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky 
uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých 
položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - 
Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění 
stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře 
cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a 
položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akcí. - Stavba 
doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a 
textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1.06 
PŮDORYS 1.PP - NÁVRH 1.1.07 PŮDORYS 1 .NP - NÁVRH 1.1.08 ŘEZY A-A\ B- 
B\ C-C, D-D- NÁVRH 1.1.09 DÍLČÍ ŘEZY - NÁVRH 1.1.10 POHLEDY - NÁVRH 
1.1.11 TABULKY PSV

22.06.2020

70890749
CZ70890749

608 38 531 
CZ60838531

28094026
C228094G26

Cena bez DPH 1 798 542,24

dph základní
Základ daně

1 798 542,24
Sazba daně 

21,00%
Výše dané 
377 693,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

'Cena s DPH v CZK 2 176 236,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis:_ Razitko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroÍ2olací na OA

Objekt:
SQ-02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY

Soupis:
02-1 - Návrh

Místo: Pelhřimov, ul, Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 7 Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis

22.06.2020

PROJEKT 
CENTRUM NOVA

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce 682,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

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

392 637,25

26 874,15

998 - Přesun hmot 6 281,28

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Í2o!ace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 372 066,78

37 274,02

762 - Konstrukce tesařské 219 625,20

764 - Konstrukce kfempfrské 3 123.81

766 - Konstrukce truhlářské 672 561,05

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové
------------ --------.....—

11 200.00

355 727,37

783 - Dokončovací práce - nátěry 8 415,95

784 - Dokončovací práce - malby a tapety _ _ _ __._ ............ 64 139,38
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava hydroizoíací na OA

Objekt:
SO-02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY

Soupis:
Q2-1 - Návrh

Místo: Pelhřimov, ul. Jirsíkuvo, objekt OA č.p. 875 Datum: 22.06.2020

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

Uchazeč: I, Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o, , U Kulturního domu 7 Zpracovatel:

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

Náklady soupisu celkem 1 798 542,24

d HSV Práce a dodávky HSV 426 475,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 682,78
1 K (349231811 [Přizdlvka ostění z cihel ti do 150 mm j m2 0,870[ 784,80 682,78[CS ŮRS 2019 02

PP Pňzdlvka z cihel ostáni ve vybouraných olvorecli, s vysekáním kapes
pro zavázaní přes 80 do 150 mm
Over'e D02 
(1,5+2,15,2),0,15 0,870

w Součet 0,870

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 392 637,25

2 j K 611311131 jPotažení vnitrních rovných stropů štukem tloušťky do 3j
m2

99,050 j
130,40! 12916,12jcSÚRS 2019 02

PP konstrukci stropu rovných' ^ " ll‘""n'’

3 I K 611325412 [Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů j
[v rozsahu Dlochv do 20% i m2 99,05oj

160.00! 15 848,0q|cS ŮRS 2019 02

PP Oprava vapenocemenlove omítky vnitřních ploch hladké, tloušlVy do
20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes Í0 do 20%

w viz otlučeni
w 99,05 99,050
w Součet 99,050

4 ! K [612181001 [sádrová stěrka ti.do 3 mm vnitrních stěn } m2 36,800( 119,20! 4 386,56|CS ÚRS2019 02
Sádrová stěrka vnitřních povrchu tloušťky do 3 mm bez penetrace

pp vcetne následného prebrousenl svislých konslivko. sten v podlaží i

W 6103 - vyrovnáni podkladu pod lepené PVC na stěny
w (5,7+3,S)*2*2 36,800
w Součet 36,800

5 K Í612311131 [Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm [ m2 391,6061 102,40 40 100,45}CS ÚRS 2019 02

pp Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konslrukd

6 K 612321141 [Vápenocementové omítka štuková dvouvrstvá I
[vnitřních stěn tl.10mm i m2 49,000 214,40 10 5Q5,6ojcS ŮRS 2019 02

Omítka vápenocemenlová vnitřních ploch dvouvrstvá, tloušťky
PP jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 

konstrukci stěn
W č.1.1.07 - půdorys 1NP návrh
W Č102

(0,4+3,5+0,4)"(1,5-0,5} 4,300

w
6103
(5,7+3,5+5,7)" (3,5-0,5) 44,700

w 6109
w 0 0,000
w 6110
w 0 13,000
w 6111
w 0 0,000

w 0 0,000
w Součet 49,000

7 i K 612321191 [Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za |
[každých dalších 5 mm tloušťky m2 98,000 50,40 4 939,2o|cS ÚRS 2019 02

PP Omítka vápenocementové vnitřních ploch Příplatek k cenám za
každých dalších i započatých 5 mm llousťky omítky přes 10 mm stěn

W 49’2 98,000
W Součet 98,000

8 K 612325302 [Vápenocementové štuková omítka ostění nebo
Inadoraži m2

1.7401
568,00 988,32[cSÚRS 2019 02

PP Vápenocemenlová omítka oslenl nebo nadpraží štuková

W 0,87*2 1,740
w Součet 1,740

9 K [612325412 [Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
[rozsahu Dlochv do 20% m2 391,606 132,80

52 005,28jcS ÚRS 2019 02

PP Oprava vápenocementové omilky vnitrních ploch hladké, llouštky do

w viz otlučení
w 391,606 391,606
w Součet 391,606

10 K [el2821012 [Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené
Izdtvo do tl.30mm m2 295,6501 605,60 179 045,64|cSÚRS 2019 02
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W č.1.1.07 - půdorys 1NP návrh
6102
(3,5+2,35)'2*0,5 5,850

w -0,8*0,5*2 -0,800
w -0,9*0,5 -0,450
w -1,4*0,5*2+0,2*0,5*2 -1,200

w
6103
(5,68+3,5+0,2)* 2*0,5 9,380

w
-0,9*0,5
6109

-0,450

w (19,05*8,15+0,2*7)*2*3,5 200,200
w -1,4*2,05+(+1,6+2,15*2)*0,5 0,080
w -1,35*2,05+(1,5+2,15*2)*0,S 0,133
w -1,85*2,05+(2+2,15*2)‘0,5 -0,643
w 6110
w (4,2+2,1)*2*1.5 18.900

w
-0,9*1,5+0,15*1,5-2
6111

-0,900

w (4,9+4,2)*2*1,5 27,300
w -1,35*1,5+0,4-1,5*2 -0,825
w 6112

(9,35+4,2)*2*1,5 40,650
w -1,85*1,5+0,4-1,5*2 -1,575
w Součet 295.650

| 11 ! K 612821031 [Vnitřní vyrovnávací sanační omítka do tl.20mm ; m2 [ 295,650 [ 243,20: 71 902,08|CS ŮRS 2019 02

pp Sanační omilka vnilřnich ploch stěn vyrovnávací vrslva, prováděná

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 874,15
| 12( K 9001 [Zpětná MTZ reproduktorů vč.ochranných mříži ! kus I 2,000 j 360,00' 720,00|

pp DMTZ reproduktorů vč.ochranných mříži
w č.1.1.07 - půdorys 1NP návrh
w pozn.14

2 2,000
w Součet 2.000

I 13 i K [9002 |M+D fotoluminiscenční tabulky | kus 2,000] 160,00; 320,Q0|
pp M+D fotoluminiscenční tabulky

J 14 | K 941211211 (Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
Im v do 10 m za orvnl a ZKD den ooužití

j m2 1 8 731,2001 1,45; 12 660,24 CS ŮRS 2019 02

Monláž lešení řadového rámového lehkáíio pracovního s podlahami
pp 6 provozním zaliženim tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý

w 291,04-30 8 731,200
w Součet 8 731,200

j 15 K 941111811
[Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
loodíahami 2at(žení do 200 ka/m2 š do 0.9 m v do 10

| m2 291,04o| 27,84!
I

8 102,55|cs ÚRS 2019 02

I 16 ! K 1949101112

17 ! K |998011001

iq trubkového lehkého pracovnitn 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. WQ6 od 
0.6 do 0,9 m, výšky do 10 m_____________________________

-[Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s T
[jeseňovou podlahou v do 3,5 m_zatiženi do 150 kg/m2 j

do 1S0 kg/m2. o
Č102
9,16

8111
21,02
6112
39,94
Součet

Přesun hmot

9,160

20,OSO

8,880

21,020

39,940
99,050

[Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlen 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budov

5 071,36|CS URS 2019 02

6 281,281CS URS 2019 02

D PSV 

o 711

Práce a dodávky PSV 1 372 066,78 

37 274,02

18 K 711111001
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem oenetračnim

m2 158,62o| 7,74 i 1 227,72|cS ŮRS 2019 02

a Imely za sludena
w
w

158,62
Součet

158,620
158,620

19 M 11163150 lak penetračnl asfaltový 0,048 | 40 240.00 : 1 931.52 CS ÚRS 2019 02

w 158,62-0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,048

20 K 711141559
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim 
vodorovné NAIP

m2 15S.6201 78,40! 12 435,81 CS ÚRS 2019 02

PP Provedeni izolace prali zemni vlhkosti pásy pnUvenim NAIP na

21 M 62853004
pás asfaltový nalavitelný modifikovaný SBS ti 4.0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii 
nebo iemnozrnný minerálním oosvoem na hornim

m2
I

182,413 j 117.60 21 451.77 CS ÚRS 2019 02

pás asfaltový nalavitelný modifikovaný SBS t! 4,0mm s vložkou zi 
skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jeinnozmný minerálním 
posypem na horním povrchu
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w 158,62*1,15 'Přepočtené koeficientem mnoŽBtví 182,413

22 K 998711101 IPřesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a
I plynům v objektech výšky do 6 m

0,2941 772,80Í 227,2o|cS ŮRS 2019 02

pp
Přesun hmot pro izolace prali vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenasl 
do S0 m v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 219 625,20
23 | K 762001 |M+D systémové roštu, PE folie, příčníky, odpružené

Inosníkv - viz skladba FQ1 m2 158,62oj 1 315,65 208 688,4o|

W
W
w

M+D systémové roštu, PE folie, příčníky, odpružené nosniky. vi
skladba F01
Č1Q3
158,62
Součet

158,620
158,620

24 | K 762923110 (Montáž polic m2 6,300| 136,00 856,80 CS ÚRS 2019 02

w

w

č.1.1.07 - půdorys 1NP návrh

4,2*1.5
Součet

6,300
6,300

25 | M 611002 | dřevěná police vč.povrchové úpravy m2 6,300 | 1 600,00 10 080,001
pp dřevěná police vč.povrchové Opravy

D 764 Konstrukce klempířské 3 123,81

26 K 764216405
jOplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z
Ipz piechu rš 400 mm m 2,400 j 248,80 3 085,12|cS ÚRS 201902

PP Oplechovám parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky

w
w
w

KV01
1,55*8
Součet

12,400
12,400

| 27 K |998764101 IPřesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v
(objektech v do 6 m

0,02s|
1 488,00 38,69|cSÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské slanovený z hmolnosll 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 tn v 
objektech výšky do S m

D 766 Konstrukce truhlářské 672 561,05
j 28 j K [766001 jMTZ dřevěných žebnn | kus | 8,000j 350,00| 2 800,ooj

PP MTZ dřevěných žebřin
W 8,1.1.07- půdorys 1NP návrh
W pozn.15

Součet____________________________________
I žebřiny 3000x1000mm vč.kotevního materiálu,
|certifikát, revize___________________________
žebřiny 3000* 1000mm vč.kolevnlho mal oriálu

kus

5,000
5,000

8,000

30 K 766002
M+D dřevěného deskového obkladu (překližková
deska, perforovaná, podložky, odpružené nosníky, 
hranoly SM. kotvení! - viz technický list č.6

m2 65,000 2 600,00 169 000,00

31 K 766003
M+D dřevěného deskového obkladu (překližková
deska, plná, podložky, odpružené nosníky, hranoly
SM. kotvení! - viz technický list č.6

m2 65,000 2 650,00 172 250,00

32 K 7660041 M+D revizních dvířek 1 kr, v dřevěném obkladu pro
hvdrant vč.povrchové úpravv kus 1,000 6 078,67 6 078,67

33 K 7660042 M+D revizních dvířek 1kř v dřevěném obkladu pro El
rozvaděč vč.povrchové úpravv

kus 1,000 5 313,03 5 313,03

34 K 7660043 M+D revizních dvířek 2kř. v dřevěném obkladu pro 
radiátory vč.povrchové úpravv

kus 7,000 9 130,15 63 911,05

Hk 766622133 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 atevtcavých
vvškv přes 2,5 m s rámem do zdivá m2 36,000 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2019 02

W 1,5‘ 3*8 36,000
W _____ Součet_____ 36,000

36 j M
161140056a okno plastová oteviravé/sklopné UW=0,9W/m2.K,

kováni, doplňky, pureni! - viz tab.PSV ozn.WOI kus 8,000 15 853,43 126 827,44

37 ! K 766629215 Příplatek k montáži oken rovné ostěnl připojovací 
soára do 45 mm ÍM+D oboustranné páskv! m 72,000 153,30 11 037,60 CS ÚRS 2019 02

pp oslěntm a rámem okna při rovném ostáni, pňpojovacl spára II. do 45

w
w

W01
(t,S+3)*2*8
Součet

72,000
72,000

38 K 766-D01
M+D dveře vč.rámu 1600x 2150mm, kovaní, doplňky, 
povrchová úprava - viz tab.PSV ozn.DOl

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

39 K 766-D02 M+repase dveře vč.rámu 15G0x 2150mm, kováni,
dooiňkv, povrchová úprava - viz tab.PSV ozn.D02 kus 1,000 14 999,99 14 999,99

40 K 765-DD3 M+repase dveře vč.rámu 2000x 2150mm, kováni,
doolňkv. povrchová úprava - viz tab.PSV ozn.D03 kus 1,000 15 000,01 15 000,01

41 K 998766101 Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 6 m 2,633 814,00 2143,26 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské slanovený z hmotnosti 
iřesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 11 200,00

42 K 767-ZV04 Montáž a repase mříží 1580x3000mm, povrchová
úprava - viz tab.PSV ozn.ZV04 kus 7,000 1 600,00 11 200,00

D 776 Podlahy povlakové 355 727,37

43 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná m2 254,310 36,75 9 345,8s|cS ÚRS 2019 02
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pp
F01

W Č109
W 158,62 158,620

»
F02
21,02+39,94+5,52
F03

66,480

w 9,16+20,05 29,210
w Součet 254,310

44 K 1776141114 (Vyrovnáni podkladu povlakových podlah
Isamoníveiačnf stěrkou tl 10 mm m2

95,69o| 173,25! 16 578,29|cS ÚRS 2019 02

Připrava podkladu vyrovnáni 6amonivelačni stěrkou podlah
min .pevnosti 20 MPa. tloušťky přes 8 do 10 mm

w F02
w 21,02+39,94+5,52 66,480
w F03
w 9,16+20,05 29.210
w Součet 95,690

45 j K 776222111 |Lepent pásů z PVC vč.dodávky lepidla m2 158,620 j 189,00; 29 979,1S|CS ÚRS 2019 02

pp Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých 
proslor) Z pásů

w F01
w Č109
w 158,62 158,620
w Součet 158,620

J 46\ M \284001 \ sportovní PVC podlahovina 11.6,1 mm - viz technický 
l//sí č.5 m2 174,482 j 798,00 139 236,64 j

w 158,62*1,1 174,482
w Součet 174,482

| 47 j K i 776222111 (lepeni pásů z PVC vč.dodávky lepidla m2 69,840 j 183.75 12 833,10|CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých
prostory Z pasu

W F02
w £110
w 8,88 8,880

w
21,02 21,020

w 39,94 39,940
w Součet 69,840

j 48 \ M [284002 \heterogenn! podlahovina tl.2mm ■ viz technický list č.5 m2 76.8241 632.10 48 560,45\

w 69,84*1,1 76,824
w Součet 76,024

j 49 K (776222111 (lepení pásů z PVC vč.dodávky lepidla m2 29,21 o} 183,75 5 367,34|CS ÚRS 2019 02

pp Montáž podlahovin z PVC lepením 2-sloikovým lepidlem (do vlhkých

w F03
w Č102
w 9,16 9,160
w Č103
w 20,05 20,050
w Součet 29.210

| 50 I M j284003 \homogenn!podlahovina tl.2mm - viz technický list č.5 m2 32,1311 806.40 25 910.44\

w 29,21*1,1 32,131
w Součet 32,131

j 51 K (776223111 (Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
(tepla vč.frézování m

154,602|
68,25

1D551,59[cS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včel ně

W (158,62/2)*1,2 95,172
w (69,84(21*1,2 41,904
w (29,21/21*1,2 17,526
w Součet 154.607

(Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m 220,50 8 114.4o|cS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlahovin 2 PVC na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m

W (5,7+3,51*2*2 36,800
W Součet 36,800

krytina stěnová heterogenní PVC zátěžová š 2,0 tl
53 M 28412255a 1.5mm - specifikave viz 72 obklad stěny - viz 

technický list č.6
m2 1 40,480 572.25, 23 164.68

W 36,8*1,1 40,480
W Součet 40,480

541 K I77699OT pPbsiSSmovéta rohového fabiíii vč.vyMení I ^ 5TT
i I................... _ Ipodlahoviny do 10Qmm___________________ __ __ (______________ ___ ]_p M+D systémového rohového íabionu vč.vylažení podlahoviny do

W
W

F02
Č110
(4,2+2,11*2

W
W

W

55 | K i998776101

(4,2+4.93*2
Č112
(9,3S+4,2)*2
F03
Č102
(3,5+2,353*2
Č103
(5,7+3,53*2

_ Součet_____________
[Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové 
lobjektech v do 6 m..................................... ........

12,600

18,200

27,100

11,700

18,400
88,000
3,6S91 934,50' 3 447,37|cS ÚRS 2019 02
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PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovaný z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosl do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 415,95

56 K 1783401311 jOdmaštěni klempířských konstrukci vodou ředitelným I
fodmašťovačem ořed provedením nátěru I m2 4,2161 65,6s! 276,9l|cs ŮRS 201902

PP

W

Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru
odmaštěním odmaštbvačem vodou ředitelným
KV01
1,55*0,34*6
Součet

4,218
4,216

57 K 783414101 [Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských I
Ikonstrukri I m2 4,21st 73,92 311,65 CS ÚRS 2019 02

PP Základní nálet klempířských konstrukci jednonásobný syntetický

58 K 783417101 [Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských I
(konstrukci l m2 S,432( 80,80) 6B1,3l[cS ÚRS 2019 02

w

Krycí nater (email) klempířských konstrukci jednonásobný syntetický

4,216*2
Součet

3.432
8.432

59 K 783998213 [Lakováni nátěr dřevěné podlahy za vodorovné značeni)
lílainovánii šířky do 100 mm I m

118,000 j 60,56 7 146,0fl|cS ŮRS 2019 02

pp

w
w

w

vodorovného značení (lajnováni), sirky přes SO do 100 mm
6.1.1.07 - půdorys 1NP návrh 
pozn.18
118
Součet

118,000
118,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 64 139,38

60 K i 784184115 [Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu
|v místnostech výškv ořeš 5,00 m m2 685,836 j 18,641 12 783,9s|cS ŮRS 2019 02

PP

W
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

9,16
(3,5+2,35)*2*5.35
6103
20,05
(5,68+3,5+0,2)*2*(5,35-2)
6109
(19,05+8,1S+0,2‘7)*2‘(5,15-2,5)
6110
8,88
(4,2+2,1)*2*5.35
6111
21,02
(4,9+4,2)*2*5,3S
6112
39,94
(9,35+4,2)‘2*5,35

62,505

151,580

8,880
67,410

21,020
97,370

39,940
144,985
685,836

61 K ,784321035 . Ipřes 5,00 m m2 685,836 54,24' 37 199,74|cS ÚRS 2019 02

PP Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes S,00 m

62 K 784321053 [Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb 
iza barevnou malbu m2 685,836! —

20,64 14155,66jcS ÚRS 201902

Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných


