
 
 

 

 

DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

Název zakázky: „Vysoké Mýto ON - oprava“  

 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření 
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259 

501 01 Hradec Králové  

Adresa pro zasílání elektronických faktur: 

E-mail: xxx 

 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: S 640 177 200 20 

ev. č. registru VZ: 64020192 

číslo jednací: 25068/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI 

 

a 

 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka B 1441  
bank. spojení: KB Pardubice, č. účtu: 19-2372690267/0100 

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  

Korespondenční adresa:  
viz sídlo zhotovitele   

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2020/1015/0857 

 

 

 

mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz
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„Vysoké Mýto ON - oprava“ 
 

I. Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Vysoké Mýto ON - 
oprava“, číslo smlouvy objednatele: S 640 177 200 20, číslo smlouvy zhotovitele: 2020/1015/0857, 

uzavřené dne 22. 1. 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je 
nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

 

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH):  8 898 287,90 Kč  

(slovy: osm milionů osm set devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých devadesát 
haléřů) 

 

Celková výše víceprací činí: 495 441,42 Kč  

(slovy: čtyři sta devadesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých čtyřicet dva haléřů) 

 

Celková výše méněprací činí: 396 216,47 Kč 

(slovy: tři sta devadesát šest tisíc dvě stě šestnáct korun českých čtyřicet sedm haléřů) 

   

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila 

o částku ve výši 99 224,95 Kč (slovy: devadesát devět tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých 
devadesát pět haléřů). 

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 8 997 512,85 Kč 

(slovy: osm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set dvanáct korun českých osmdesát pět haléřů). 

 

II. Změny smlouvy 

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 
zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

  Cena Díla bez DPH: 8 997 512,85 Kč 

  slovy: osm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set dvanáct korun českých osmdesát pět 
haléřů 

  Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

2) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec: 

3.11 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 27. 10. 2020 se v části „Položkový soupis 
prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je 
přílohou Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek. 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

 

2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek 



3/3 
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„Vysoké Mýto ON - oprava“ 
 

nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 

v registru smluv. 

 

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou. 

 

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací 
 Změnový list č. 1 

 

 

 

V Hradci Králové dne 23. 9. 2021 

Za objednatele: 

 V Pardubicích dne 17. 9. 2021 

Za zhotovitele: 

   

 

………………………………………………… 

  

………………………………………………… 

Ing. Petr Vodička 

Správa železnic, státní organizace 

ředitel Oblastního ředitelství 
Hradec Králové 

 

v z. Ing. Pavla Kosinová 

náměstek pro provoz infrastruktury 

 Ing. Martin Kvirenc 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ………………………… 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

 

Č. j.: 22343/2021-SŽ-OŘ HKR-SPS 

Název veřejné zakázky:  „Vysoké Mýto ON – oprava“ 

Číslo registru / číslo původní Smlouvy:  64020192 / S 640 177 200 20  

 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  1 

 

Změna se týká těchto SO, PS, JV: IO 01 Terénní úpravy a zpevněné plochy 

 SO 01 budova osobního nádraží 

                                                                          

Iniciátor změny:      objednatel 

 

Předběžný souhlas (kdy, kým):     18. 6. 2021   xxx 

     23. 7. 2021   xxx 

      

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: nebezpečí z prodlení – prodlením s realizací prací 
by došlo k závažným ekonomickým škodám, dále nedodržení termínů a narušení  technologických 
postupů stavby.  

 

Stručný popis změny:   

IO 01 Terénní úpravy a zpevněné plochy 

Zpevněné plochy: 

Při výkopových pracích došlo k odhalení přípojek mimo území, které předpokládala projektová 
dokumentace, tudíž je nutno navýšit rozsah vyspravení krytu komunikace a vzhledem 
k návaznosti na okolní povrchy nahradit kryt z betonu povrchem ze zámkové dlažby. 
Tyto změny vyvolají vícepráce i méněpráce. 

 

SO 01 budova osobního nádraží 

Vodorovné konstrukce: 

Při komplexním rozkrytí vodorovných konstrukcí v části objektu (místnosti v 1.NP) bylo oproti 
předpokládané skladbě zjištěno, že podlahová konstrukce není provedena v dřevěné skladbě 
podlah nebo jako betonové souvrství s izolací, ale je již dodatečně z větší části zhotovena jako 
kompaktní betonová konstrukce o tloušťce ≥ 150mm. Vzhledem k této skutečnosti objednatel 
rozhodl o zachování této konstrukce a skladby podlah. Bylo tak provedeno pouze očištění 
a vyrovnání betonového povrchu. Výjimku tvoří místnost č. 110, která bude oproti původnímu 
záměru sloužit jako technologická místnost SSZT (stavědlová ústředna) s nově uvažovanou 
technologií řízení dopravy. Zde byla provedena sanace cihelného klenbového stropu, nová 

skladba podlah z důvodu zvýšeného požadavku na únosnost podlahy, včetně vytvoření 
přívodních kanálů pro osazení technologie. 
Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce. 
 

Svislé konstrukce: 
V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT došlo 

k částečné změně dispozice v místnosti č. 110. Byla realizována nová příčka, která zajišťuje 

příchod do úklidové místnosti č. 110a, ale zároveň odděluje technologickou místnost v prostoru 

místnosti č. 110. Z důvodu zabezpečení této technologické místnosti nebyly realizovány 
uvažované stavební úpravy umožňující průchod do místnosti č. 111 (vyzdívky a osazení dveří) 
a původní otvor byl zcela zazděn. 
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V návaznosti na vybudování technologické místnosti objednatel také rozhodl o provedení příček 
ze zdících materiálů (pórobeton) namísto SDK.    
Dále pak z důvodu nedostatečného odhlučnění, rozhodl objednatel o provedení předstěny ze SDK 

se zvukovou izolací mezi nocležnou v místnosti č. 209 a ložnicí bytu v místnosti č. 207. 
Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce. 
 

Podhledové konstrukce: 
V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT a s ohledem 

na budoucí předpokládané instalační rozvody a pro docílení souladu se stávajícími požadavky 
požárně bezpečnostního řešení byla provedena záměna navrženého kazetového podhledu 
za pevný podvěšený podhled SDK DF 2x 12,5 mm. 
Objednatel s ohledem na budoucí instalační rozvody rozhodl o provedení pevného podvěšeného 
podhledu SDK DF 2x12,5mm. Tímto řešením došlo ke zrušení požadavku na požární odolnost 

navrženého kazetového podhledu, do kterého byla krom budoucích instalací montována 

i navržená integrovaná světla. 
Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.  
 

Výplně otvorů: 
V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT byly navíc v 
nové příčce osazeny požárně bezpečnostní zárubně a dveře. Dále pak objednatel rozhodl 
o dispozičních úpravách ve III.NP (půdě) kde byla provedena redukce počtu vstupů z prostoru 
místnosti č. 303 do prostoru místnosti č. 301. Do otvorů nebyly osazeny zárubně ani dveře s 
požární odolností, ale tyto otvory byly zazděny a zároveň nebyly osazeny zárubně a dveře mezi 

místnostmi č. 110 a č. 111. 
Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.  
 

Voda a kanalizace: 

Po rozkrytí podlahové/stropní konstrukce v části objektu (místnosti č. 209 a č. 211) a 

provedením zkoušek funkčnosti bylo oproti projektové dokumentaci zjištěno, že stávající 
rozvody kanalizace, které mají zůstat původní, nejsou dostatečně dimenzované a nejsou 
dostatečně funkční. V návaznosti na toto zjištění objednatel rozhodl o úpravě rozvodů 
kanalizace, úpravě rozvodu vody a narovnání či výměně některých zařizovacích předmětů.  

Po provedení dodatečných sond a výškovém zaměření bylo napojení dešťového svodu D1a 
dešťové vpusti DV2 napojeno do kanalizační šachty KŠ4. 
Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.  
 

Ústřední topení/přímotop 

V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT nelze 

instalovat v této místnosti teplovodní zařízení – ústřední topení. Objednatel tak rozhodl 

o instalaci elektrického přímotopu. Zároveň s tím došlo k úpravě trasy rozvodů ÚT a umístění 
ohřevných těles v místnosti č. 111 a č. 209. 
Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.  
 

Plyn 

Objednatel rozhodl, že oproti záměru dojde namísto osazení jedné skříně hlavního uzávěru 
plynu, k osazení dvou skříní a s tím souvisejících úprav rozvodu plynu.  
Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce 

 

Elektroinstalace 

Vzhledem k aktualizaci TŽN 736390 (Nápisy názvů žel. stanic a zastávek) v mezidobí mezi 
zadáním a realizací této VZ objednatel rozhodl o neprovedení el. rozvodu pro osvětlení nápisů 
označení stanice ze zadních a bočních stran. V návaznosti na rozhodnutí objednatele o 
vybudování technologické místnosti SSZT objednatel dále rozhodl, že bude realizován přívod a 
umístění el. přímotopu v technologické místnosti (viz část Ústřední topení/přímotop). Dále 

v návaznosti na to objednatel rozhodl o vybudování přívodu pro technologii Stavědlové 
ústředny, včetně jištění a ukončení v instalační krabici, změně a počtu svítidel koncových prvků 
el. instalace. 

Tyto změny vyvolaly vícepráce i méněpráce.  
 

Klimatizace - příprava 

V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT byla 

provedena stavební příprava pro umístění a vedení kondenzátu a chladiva budoucí klimatizační 
jednotky. 
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Tyto změny vyvolaly vícepráce.  
 

Statické posouzení a PBŘ: 
V návaznosti na rozhodnutí objednatele o vybudování technologické místnosti SSZT bylo nutné 
provést nový detailní průzkum konstrukcí, statické posouzení a nový návrh skladby podlahové a 
stropní konstrukce v místnosti č. 110. 
Tyto změny vyvolaly vícepráce. 
 

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 8 898 287,90 Kč 

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 495 441,42 Kč, tj. 5,57 % z ceny dle SOD. 

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 396 216,47 Kč, tj. 4,45 % z ceny dle SOD.     

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 99 224,95 Kč, tj. 1,12 % z ceny dle SOD.  

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒  

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:  ANO ☐ NE ☒  

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ 

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:  

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM ☐  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐  

  

Finanční vyjádření změn podle § 222 odst. 4 ZZVZ v Kč oproti SOD včetně dodatků: 

 

PS, SO, JV Cena dle SOD  Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

IO – 01  

Terénní úpravy a 
zpevněné plochy 

1 344 688,95 29 762,90 23 668,23 

 

1 1350 783,62 

 

SO-01  

Stavební část 
7 553 598,95 465 678,52 372 548,24 

 

7 646 729,23 
 

Celkem 8 898 287,90 495 441,42 396 216,47 8 997 512,85 

 

 

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace  
  

Jméno:          Datum: 9. 9. 2021        Podpis   

xxx 

 

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt  

  

Jméno:          Datum: 9. 9. 2021        Podpis   

xxx 
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3) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji x  Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 10. 9. 2021        Podpis   

xxx 

 

4) Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji x  Nedoporučuji☐  

Jméno:           Datum: 10. 9. 2021        Podpis   

xxx 

 

5) Stanovisko odb. právního OŘ:    Doporučuji x Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 13. 9. 2021        Podpis  

xxx 

 

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:     Doporučuji x Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 13. 9. 2021        Podpis   

xxx 

 

7) Stanovisko NPI:      Doporučuji x Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 16. 9. 2021        Podpis  

xxx 

 

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:  Schvaluji  x Zamítám☐ 

  

Jméno:           Datum: 16. 9. 2021        Podpis   

xxx 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Soupis víceprací k ZL č. 1 



IO01

poř.č.
pol.

kód položky název položky
měrná 
jednotk

a

množství dle 
SoD vč. 
dodatků

ZL celkem 

množství

ZL 

vícepráce 
množství

ZL 

méněpráce 
množství

množství po 
změně

jednotková cena 
(Kč)

ZL cena 

celkem bez 

DPH (Kč)

ZL cena 

víceprací bez 
DPH (Kč)

ZL cena 

méněprací bez 
DPH (Kč)

Způsob ocenění víceprací

1.100 Architektonicko - stavení řešení 6 094,67 29 762,90 23 668,23

43 581124R01
Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm, s 
vloženou výztuží

m2 0,00 0,00 0,00

90 31316r01 síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 6mm m2 0,00 0,00 0,00

44 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

45 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

18 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy 
do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

ZL cena 

celkem bez 

DPH (Kč)

ZL cena 

víceprací bez 
DPH (Kč)

ZL cena 

méněprací bez 
DPH (Kč)

6 094,67 29 762,90 23 668,23

SO01

poř.č.
pol.

kód položky název položky
měrná 
jednotk

a

množství dle 
SoD vč. 
dodatků

ZL celkem 

množství

ZL 

vícepráce 
množství

ZL 

méněpráce 
množství

množství po 
změně

jednotková cena 
(Kč)

ZL cena 

celkem bez 

DPH (Kč)

ZL cena 

víceprací bez 
DPH (Kč)

ZL cena 

méněprací bez 
DPH (Kč)

Způsob ocenění víceprací

1.000 Architektonicko - stavení řešení 115 340,46 386 141,29 270 800,83

1 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

336 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
do 10 m

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

337 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

2 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

338 310279R01

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém z porobetonových tvárnic tl do 
600 mm

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

9 317142420
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 
250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 0,00 0,00 0,00

10 317142440
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 
250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 0,00 0,00 0,00

1012 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

14 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,00 0,00 0,00

340 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami

m2 0,00 0,00 0,00

Název stavby:
Název PS, SO:

Vysoké Mýto ON - oprava

Budova osobního nádraží

Terénní úpravy a zpevněné plochy

Celková cena



1039 310235261

Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 
600 mm

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

40 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,00 0,00 0,00

41 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,00 0,00 0,00

39 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

1001 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

353 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,00 0,00 0,00

1003 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

42 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,00 0,00 0,00

43 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,00 0,00 0,00

1004 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1005 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02
44 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,00 0,00 0,00

1006 632450132
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

m2 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

135 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 0,00 0,00 0,00

1007 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm

m 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

132 634112112

Obvodová dilatace podlahovým páskem z 
pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem v 100 mm

m 0,00 0,00 0,00

38 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

1013 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1014 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm

m2 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

26 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stěn v rozsahu plochy do 50%

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

355 612325453
Příplatek k cenám opravy vápenocementové 
omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

1042 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch 
do 4,0 m2 na stěnách

ks 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1015 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1017 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1018 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

354 642944121
Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 
m2

kus 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

272 55331363
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 
levá/pravá 800

kus 0,00 0,00 0,00

275 55331r02
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 
levá/pravá 800, PO EW/EI 30

kus 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

274 55331r01
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 
levá/pravá 600, PO EW/EI 30

kus 0,00 0,00 0,00

74 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
do 4 m2

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

75 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm 
pl přes 4 m2

m3 0,00 0,00 0,00



76 965045113
Bourání potěrů cementových nebo 
pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 0,00 0,00 0,00

1008 965046111
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 
mm

m2 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

77 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 

m3 0,00 0,00 0,00

79 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2

m3 0,00 0,00 0,00

1009 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 150 mm

m 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1040 971033261
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 
m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

972033161
Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 
m2 tl do 300 mm

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

972033361
Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 
tl do 300 mm

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

975053141
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2

m 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

95 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š 
do 150 mm

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

365 977311114
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 200 mm

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

103 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m s omezením 

t 0,00 0,00 0,00

104 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,00 0,00 0,00

105 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,00 0,00 0,00

428 997013601

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 
01

t 0,00 0,00 0,00

113 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy 
v do 12 m

t 0,00 0,00 0,00

118 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 
za studena nátěrem penetračním

m2 0,00 0,00 0,00

119 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00 0,00 0,00

114 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

m2 0,00 0,00 0,00

115 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 
4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 0,00 0,00 0,00

116 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 0,00 0,00 0,00

117 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 0,00 0,00 0,00

120 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

t 0,00 0,00 0,00

130 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 0,00 0,00 0,00

131 28372308
deska EPS 100 do plochých střech a podlah 
λ=0,037 tl 80mm

m2 0,00 0,00 0,00

138 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

t 0,00 0,00 0,00

163 762522811
Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 
mm

m2 0,00 0,00 0,00



18 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 0,00 0,00 0,00

277 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 0,00 0,00 0,00

278 55331520
zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 
600

kus 0,00 0,00 0,00

279 55331522
zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 
800

kus 0,00 0,00 0,00

19 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

1041 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02
1019 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02
1020 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

136 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 

m2 0,00 0,00 0,00

137 59036018
panel akustický barvená hrana viditelný rošt bílá 
rastr š 15mm tl 20mm

m2 0,00 0,00 0,00

368 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 12 m

t 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

394 766660T07

D+M Dveře vnitřní plné dřevěné, hladké, 
800/1970, kování, bezpečnostní vložka, příprava 
pro el. zámek ozn. T07

kus 0,00 0,00 0,00

396 766660T09
D+M Dveře vnitřní plné dřevěné, hladké, 
800/1970, PO EW30DP3 C3, kování, samozavírač, 

kus 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

397 766660T10
D+M Dveře vnitřní plné dřevěné, hladké, 
800/1970, PO EW30DP3 C3, kování, samozavírač, 

kus 0,00 0,00 0,00

258 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

767893Z16

Dodávka a montáž stříšky nad vstup z Al profilů a 
komůrkového laminátu, specifikace dle PD, 
rozměry 1600x700, ozn. Z16

ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

kg 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
50x50x5mm

t 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1010 783923171
Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových 
podlah

m2 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

321 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

411 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

322 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

323 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

324 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech 
výšky do 3,80 m

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

325 58124838
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

329 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

330 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

1011 013002000

Projektové práce - návrh a posouzení konstrukcí 
místnosti 110 z hlediska statiky a požární 
bezpečnosti

soub 0,00 0,00 0,00 cenová nabídka

4.100 Ústřední vytápění -2 037,20 2 662,51 4 699,71



20 735151577.KRD

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 
výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W

kus 0,00 0,00 0,00

1024 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých 
délky do 1500 mm

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1023 8500033780 Konvektor přímotop elektrický, 2 000 W kus 0,00 0,00 0,00
dle databáze ÚRS - 
materiály online

4.500 ZTI 454,80 52 460,34 52 005,54

3 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

6 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

7 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

10 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

11 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

12 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

t 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

13 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

15 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

16 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

22 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

m3 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

32 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN4 DN 110

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

34 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN8 DN 160

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

1025 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02
64 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

70 721290111
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 
125

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

65 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a 
myčku DN 40

kus 0,00 0,00 0,00

69 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí 
DN 110

kus 0,00 0,00 0,00

104 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubor 0,00 0,00 0,00

1026 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02
1027 725339111 Montáž výlevky soubor 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02
1028 64271101 výlevka keramická bílá kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

107 725539201
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných 
tlakových do 15 litrů

soubor 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

108 541322R
ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 
2kW

kus 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

109 541322R1
ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 
2kW

kus 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

110 56245722 dvířka vanová bílá 200x300mm kus 0,00 0,00 0,00

111 56245720 dvířka vanová bílá 300x400mm kus 0,00 0,00 0,00

112 56245711 dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem kus 0,00 0,00 0,00



99 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

% 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

1029 725821321
Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm

soubor 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1030 725822631
Baterie umyvadlová stojánková klasická s 
otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 

soubor 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

113 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm 
s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov 

soubor 0,00 0,00 0,00

114 552818R
nožní tlačítko na podlahu pro ovládání WC 
komplet

kus 0,00 0,00 0,00

115 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty 
v objektech v do 12 m

% 0,00 0,00 0,00

4.600 Plyn 9 489,20 9 489,20 22 265,35

25 723150306

Potrubí z ocelových trubek hladkých  černých 
spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 
44,5/3,2

m 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

18 723160206
Přípojky k plynoměrům  spojované na závit bez 
ochozu G 6/4

soubor 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

31 723231164

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 
do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 
1

kus 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

33 723231167

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 
do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 
2

kus 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

4.700 Silnoproud -7 340,17 14 925,18 22 265,35

60 000516101.5 svít "D" kompletní viz.výkres 06-LEGENDA ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy
63 000516101.8 svít "Q" kompletní viz.výkres 06-LEGENDA ks 0,00 0,00 0,00

57 000516101.2 svít "C" kompletní viz.výkres 06-LEGENDA ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy
50 000420100 zásuvka 16A/250Vstř IP20 ks 0,00 0,00 0,00

51 000420105 zásuvka 16A/250Vstř IP20 chráněná ks 0,00 0,00 0,00

52 000420100.1 zásuvka 16A/250Vstř IP20 pro PC,barevná ks 0,00 0,00 0,00

43 000410011 spínač 10A/250Vstř IP20 řaz.1 ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy
44 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6 ks 0,00 0,00 0,00

45 000410024 přepínač 10A/250Vstř IP20 řaz.6+6 ks 0,00 0,00 0,00

105 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy
107 210110044

přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-
střídavý/řazení5B

ks 0,00 0,00 0,00

106 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 0,00 0,00 0,00

112 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 0,00 0,00 0,00

119 210201021.2 svítidlo "C" ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy
122 210201021.5 svítidlo "D" ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy
125 210201021.8 svítidlo "Q" ks 0,00 0,00 0,00

130 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy
131 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 0,00 0,00 0,00 dle původní smlouvy

1031 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1032 34571524
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 
125x125mm s víčkem

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1033 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1034 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02



1035 741320161 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02
1036 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1037 210100013
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 
včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

1038 210100097

Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 
mm2

kus 0,00 0,00 0,00 dle databáze ÚRS 2021 02

4.800 Slaboproud -22 776,81 0,00 22 776,81

80 Pol77 Rozhlasová ústředna Dcon ks 0,00 0,00 0,00

ZL cena 

celkem bez 

DPH (Kč)

ZL cena 

víceprací bez 
DPH (Kč)

ZL cena 

méněprací bez 
DPH (Kč)

93 130,28 465 678,52 372 548,24Celková cena
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