
Příloha č. 1

Smlouvy o dílo č. ORS/VO/354/20

„Opravy příkopů JCH
Kód akce: A662

Oceněný soupis prací s výkazem výměr



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: jezero Milada Datum: ########

Zadavatel: IČ: 00007536
PKU, s.p. DIČ: CZ00007536

Uchazeč : IČ: 04940075
DIČ: CZ04940075

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 00007536
PKU, s.p. DIČ: CZ00007536

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v CZK 799 183,04

0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

08072020
údržba příkopů M a P6 - 1

BUILDPRO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

799 183,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
799 183,04
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 08072020

Stavba:

Místo: jezero Milada Datum:

Zadavatel: PKU, s.p. Projektant:
Uchazeč : BUILDPRO s.r.o. Zpracovatel:

Ty p

Náklady stavby celkem

STA

STA168 499,18168 499,18002 2020 příkop P 6 - 1

799 183,04 799 183,04

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

630 683,86630 683,86001 2020 příkop M

údržba příkopů M a P6 - 1

23.10.2020

PKU, s.p.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: jezero Milada Datum: 23.10.2020

Zadavatel: IČ: 00007536
PKU, s.p. DIČ: CZ00007536

Uchazeč : IČ: 04940075
DIČ: CZ04940075

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 00007536
PKU, s.p. DIČ: CZ00007536

Poznámka:

Cena bez DPH 630 683,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 630 683,86 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 630 683,86

údržba příkopů M a P6 - 1

001 2020 - příkop M

BUILDPRO s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: jezero Milada Datum: 23.10.2020

Zadavatel: PKU, s.p. Projektant:
Uchazeč : BUILDPRO s.r.o. Zpracovatel: PKU, s.p.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 630 683,86

HSV - Práce a dodávky HSV 630 683,86
    1 - Zemní práce 1 761,24

    4 - Vodorovné konstrukce 267 201,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 295,40

    997 - Přesun sutě 228 426,16

001 2020 - příkop M

údržba příkopů M a P6 - 1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: jezero Milada Datum: 23.10.2020

Zadavatel: PKU, s.p. Projektant:
Uchazeč : BUILDPRO s.r.o. Zpracovatel: PKU, s.p.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množstv í J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenov á soustav a

Náklady soupisu celkem 630 683,86

D HSV Práce a dodávky HSV 630 683,86

D 1 Zemní práce 1 761,24

5 K 171153101

Zemní hrázky  přív odních a odpadních
melioračních kanálů zhutňov ané po v rstv ách
tloušťky  200 mm s přemístěním sy paniny  do
20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin
třídy  těžitelnosti I a II, skupiny  1 až 4

m3 12,000 146,77 1 761,24 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na
koruně hrázek a na svahování na bocích hrázek; tyto zemní
práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně
vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svahování trvalých
svahů do projektovaných profilů.

D 4 Vodorovné konstrukce 267 201,06

6 K 457531112
Filtrační v rstv y  jakékoliv  tloušťky  a sklonu z
hrubého drceného kameniv a bez zhutnění,
f rakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 168,000 638,47 107 262,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních
vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva
v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

VV 280*0,2*3 168,000

7 K 457542111
Filtrační v rstv y  jakékoliv  tloušťky  a sklonu ze
štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
f rakce od 0-22 do 0-63 mm

m3 42,000 668,27 28 067,34 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních
vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva
v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

VV 280*0,05*3 42,000

8 K 461991111 Zřízení ochranného opev nění dna a sv ahů
melioračních kanálů z geotextilií, f ólie nebo

m2 840,000 34,64 29 097,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie
ocelovými hřeby.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní
plochy a dodání materiálů se určuje v m2 včetně přesahů a
prořezů stanovených projektem.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií,
fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze

VV 280*3 840,000
9 M 69341013 geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm m2 856,800 119,95 102 773,16 CS ÚRS 2020 02

VV 840*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 856,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 295,40
1 K 962022691 Bourání zdiv a nadzákladov ého kamenného na

sucho drátokamenných konstrukcí (gabionů)
m3 252,000 528,95 133 295,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -
2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 jako bourání zdiva
kamenného nadzákladového.

VV 280*0,3*3 252,000

D 997 Přesun sutě 228 426,16
2 K 997013501 Odv oz suti a v y bouraných hmot na skládku

nebo meziskládku se složením, na v zdálenost
t 579,600 170,61 98 885,56 CS ÚRS 2020 02

údržba příkopů M a P6 - 1

001 2020 - příkop M
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P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množstv í J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenov á soustav a

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na
dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce
nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na
skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i

3 K 997013509
Odv oz suti a v y bouraných hmot na skládku
nebo meziskládku se složením, na v zdálenost
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1

t 2 898,000 7,45 21 590,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na
dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce
nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na
skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i

VV 579,600*5 2 898,000

4 K 997013873
Poplatek za uložení stav ebního odpadu na
recy klační skládce (skládkov né) zeminy  a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

t 579,600 186,25 107 950,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: jezero Milada Datum: 23.10.2020

Zadavatel: IČ: 00007536
PKU, s.p. DIČ: CZ00007536

Uchazeč : IČ: 04940075
DIČ: CZ04940075

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 00007536
PKU, s.p. DIČ: CZ00007536

Poznámka:

Cena bez DPH 168 499,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 168 499,18 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 499,18

údržba příkopů M a P6 - 1

002 2020 - příkop P 6 - 1

BUILDPRO s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: jezero Milada Datum: 23.10.2020

Zadavatel: PKU, s.p. Projektant:
Uchazeč : BUILDPRO s.r.o. Zpracovatel: PKU, s.p.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 168 499,18

HSV - Práce a dodávky HSV 168 499,18
    1 - Zemní práce 82 613,12

    4 - Vodorovné konstrukce 85 886,06

002 2020 - příkop P 6 - 1

údržba příkopů M a P6 - 1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: jezero Milada Datum: 23.10.2020

Zadavatel: PKU, s.p. Projektant:
Uchazeč : BUILDPRO s.r.o. Zpracovatel: PKU, s.p.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množstv í J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenov á soustav a

Náklady soupisu celkem 168 499,18

D HSV Práce a dodávky HSV 168 499,18

D 1 Zemní práce 82 613,12

1 K 125353111

Vy kopáv ky  melioračních kanálů přív odních
(záv lahov ých) nebo odpadních pro jakoukoliv
šířku kanálu, jeho hloubku a množstv í
v y kopáv ky  pro lesnicko-technické meliorace v
hornině třídy  těžitelnosti II skupiny  4

m3 81,000 308,43 24 982,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a
prokopávky při úpravě území kolem melioračních kanálů vně
svislých ploch proložených projektovanými břehovými
čarami, souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky se zároveň
prováděnými vykopávkami pro meliorační kanály.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku
na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. V cenách jsou započteny i náklady na ztížené podmínky
při křížení melioračních kanálů se stávajícími koryty.
4. Ceny pro zemědělské meliorace lze použít i tehdy, provádí-
li se vykopávka melioračních kanálů pro zemědělské
meliorace v urč itých místech na lesních půdách a pro

VV 90*0,3*3 81,000

2 K 162751133

Vodorov né přemístění v ýkopku nebo sy paniny
po suchu na obv y klém doprav ním prostředku,
bez naložení v ýkopku, av šak se složením bez
rozhrnutí z horniny  třídy  těžitelnosti II na
v zdálenost skupiny  4 a 5 na v zdálenost přes 5

m3 81,000 149,75 12 129,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i
když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt
použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek
na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto

VV 90*0,3*3 81,000

3 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého
v ýkopku nebo sy paniny  strojně nakládání,
množstv í do 100 m3, z horniny  třídy

m3 81,000 133,36 10 802,16 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání
a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od
těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní
hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na
suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.

VV 90*0,3*3 81,000

4 K 171201231
Poplatek za uložení stav ebního odpadu na
recy klační skládce (skládkov né) zeminy  a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

t 186,300 186,25 34 698,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně.

VV 81*2,3 186,300

D 4 Vodorovné konstrukce 85 886,06

5 K 457531112
Filtrační v rstv y  jakékoliv  tloušťky  a sklonu z
hrubého drceného kameniv a bez zhutnění,
f rakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 54,000 638,47 34 477,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních
vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva
v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

údržba příkopů M a P6 - 1

002 2020 - příkop P 6 - 1
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P
Č

Ty
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Kód Popis MJ Množstv í J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenov á soustav a

VV 90*0,2*3 54,000

6 K 457542111
Filtrační v rstv y  jakékoliv  tloušťky  a sklonu ze
štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3,
f rakce od 0-22 do 0-63 mm

m3 13,500 668,27 9 021,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních
vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva
v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.

VV 90*0,05*3 13,500

7 K 461991111 Zřízení ochranného opev nění dna a sv ahů
melioračních kanálů z geotextilií, f ólie nebo

m2 270,000 34,64 9 352,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie
ocelovými hřeby.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní
plochy a dodání materiálů se určuje v m2 včetně přesahů a
prořezů stanovených projektem.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií,
fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze

VV 90*3 270,000
8 M 69341013 geomembrána hydroizolační hladká tl 2mm m2 275,400 119,95 33 034,23 CS ÚRS 2020 02

VV 270*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 275,400
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