
CZ-CC: 21121

Název
Budoucí vlastník, 

správce/ provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

1 cyklostezka
odbor správy městských 

komunikací a MHD
82229 42.11.20 6121 1 017 407,87 21% 213 655,65 1 231 063,52

Vedlejší a ostatní náklady

VON Vedlejší a ostatní náklady
odbor správy městských 

komunikací a MHD
82229 42.11.20 6121 92 404,60 21% 19 404,97 111 809,57

1 109 812,47 21% 233 060,62 1 342 873,09

Pozn.:

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny

Uchazeč - název: STRABAG a.s.

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Datum: 9.8.2016 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

"Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín"

Číslo SO, IO  a PS



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 CC-CZ: 21121

Místo: Olomouc Datum: 23.05.2016

CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45186677

ing.Petr Doležel DIČ: CZ6008091309

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základ daně Výše daně

21,00%

POSP225-2016

Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín

Vyplň údaj

1 109 812,47

Sazba daně

1 109 812,47 233 060,62

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 342 873,09



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POSP225-2016

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA

Soupis

ing.Petr Doležel

Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín

23.05.2016

1 231 063,521 017 407,871 cyklostezka

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

Cyklostezka - soupis prací

111 809,5792 404,602 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

111 809,5792 404,602-1
Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-

soupis prací

1 109 812,47 1 342 873,09

1 231 063,521 017 407,871-1



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82229 CC-CZ: 21121

Místo: Olomouc Datum: 23.05.2016

CZ-CPV: 45233160-8 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45186677

ing.Petr Doležel DIČ: CZ6008091309

Poznámka:

Cena bez DPH 1 017 407,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 017 407,87 21,00% 213 655,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 231 063,52

1-1 - Cyklostezka - soupis prací

Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín

1 - cyklostezka



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 23.05.2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 017 407,87

HSV - Práce a dodávky HSV 1 017 407,87

    001 - zemní práce 337 608,01

    5 - Komunikace 620 248,26

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 515 115,01
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 105 133,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 59 551,60

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 53 352,57
      96 - Bourání konstrukcí 6 199,03

1-1 - Cyklostezka - soupis prací

Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín

1 - cyklostezka



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 23.05.2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 017 407,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 017 407,87

D 001 zemní práce 337 608,01

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 202,800 20,34 4 124,95 CS ÚRS 2016 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení     

sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně 

nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny     

části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu 

pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby 

se jich mohlo     použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu 

(koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen     181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze 

použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu. 

VV položka výkazu výměr 3

VV 202,8 202,800

2 K 162702111 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m m2 202,800 22,14 4 489,99 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín

1 - cyklostezka

1-1 - Cyklostezka - soupis prací



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo 

mimořádně     nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem     cen 167 10-21 

Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější 

dopravní trasy, měřené v její     ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm 

plochy určené k drnování. 

VV položka výkazu výměr 3

VV 202,8 202,800

3 K 162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m m2 1 825,200 0,45 821,34 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo 

mimořádně     nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem     cen 167 10-21 

Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější 

dopravní trasy, měřené v její     ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm 

plochy určené k drnování. 

VV 15 km

VV položka výkazu výměr 3

VV 202,8*(15-6) 1 825,200

4 K R-001-001 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin  s odnesením odpadu do 200 m m 10,000 33,15 331,50

PP Vyvětvení a tvarový ořez dřevin  s odnesením odpadu do 200 m 

VV položka výkazu výměr 1

VV 10 10,000

5 K R-001-002 Střih keřů kolem komunikací výšky do 2 m ručně m2 150,000 71,37 10 705,50

PP Střih keřů  výšky do 2,5 m ručně

VV položka výkazu výměr 1

VV 150 150,000

6 K R-001-003 Rozprostření štěpky  vrstvy do 0,1 m rovině m2 45,000 26,41 1 188,45

PP Rozprostření štěpky  vrstvy do 0,1 m rovině 

VV položka výkazu výměr 1

VV předpoklad

VV 4,5/0,1 45,000

7 K R-001-004 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 4,500 3 371,65 15 172,43

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

VV položka výkazu výměr 1

VV předpoklad

VV 0,5+4 4,500

8 K 122102202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 

2
m3 357,900 29,92 10 708,37 CS ÚRS 2016 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 

000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:     a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky 

příkopů prováděny samostatně,     b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo 

souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami         pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v 

ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky         Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu.     c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty 

provedenými v         předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami 

proloženými vnějšími hranami mostu se         oceňují:         - při objemu do 1 000 m3 cenami 

pro množství do 100 m3         - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 

000 m3.     d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se     oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na     přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední     vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje     za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi     výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení     provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen     162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 
VV položka výkazu výměr 4

VV 357,9 357,900

9 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 263,444 29,92 7 882,24 CS ÚRS 2016 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:     a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky 

příkopů prováděny samostatně,     b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo 

souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami         pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v 

ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky         Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu.     c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty 

provedenými v         předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami 

proloženými vnějšími hranami mostu se         oceňují:         - při objemu do 1 000 m3 cenami 

pro množství do 100 m3         - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 

000 m3.     d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se     oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na     přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední     vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje     za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi     výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení     provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen     162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 
VV položka výkazu výměr 6

VV 658,61*0,4 263,444

10 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,230 26,02 370,26 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 

500 m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 

167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV položka výkazu výměr 4

VV 14,23 14,230

11 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 607,114 34,11 20 708,66 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 

167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV položka výkazu výměr 4

VV 357,9-14,23 343,670

VV položka výkazu výměr 6

VV 658,61*0,4 263,444

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

m přes 10000 m
m3 9 106,710 8,09 73 673,28 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 

167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV skládka 16 km

VV položka výkazu výměr 4

VV (357,9-14,23)*15 5 155,050

VV položka výkazu výměr 6

VV 658,61*0,4*15 3 951,660

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 092,805 107,39 117 356,33 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky 

předepsané projektem tak, že na 1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá 

přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. Množství 

výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo 

ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání 

koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku 

pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení 

výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 

byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch 

území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, které 

nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV položka výkazu výměr 4

VV (357,9-14,23)*1,8 618,606

VV položka výkazu výměr 6

VV 658,61*0,4*1,8 474,199

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 45,320 22,48 1 018,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a 

překládání     na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na 

loď jsou určeny     ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 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. 3. Množství měrných jednotek se určí v 

rostlém stavu horniny. 

VV položka výkazu výměr 5

VV 14,23 14,230

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9*0,1 31,090

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,230 26,02 370,26 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 

167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV položka výkazu výměr 5

VV 14,23 14,230

16 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31,090 34,11 1 060,48 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 

167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9*0,1 31,090

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

m přes 10000 m
m3 435,260 8,09 3 521,25 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 

nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku 

samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 

167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. 

Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV dovoz ornice z 15 km

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9*0,1*14 435,260

18 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 14,230 56,76 807,69 CS ÚRS 2016 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných z jakýchkoliv hornin



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze 

použít i pro:     a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení a zářezů pro         podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 

měřeného v rostlém stavu,     b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro 

uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt     vodotečí a do 

prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i 

soudržných společně bez     možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen 

tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami,     měřený podle ustanovení čl. 

3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu.     Násypy, jejichž 

součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro 

míru zhutnění určenou projektem:     a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,     b) 

pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),     c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít:     a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru         cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A         31,     b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3         m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél     hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z     výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a     chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se r

VV "položka výkazu výměr 5

VV 14,23 14,230

19 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 

a svahu do 1:5
m2 355,800 15,10 5 372,58 CS ÚRS 2016 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 

1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 

Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215     90-1.. Zhutnění podloží 

pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu 

přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. 

V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV položka výkazu výměr 5

VV 355,8 355,800

20 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 310,900 8,93 2 776,34 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných 

skládek na     místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na 

získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen     121 10-11 Sejmutí ornice. 3. 

Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11     

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo 

dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od     místa spotřeby, 

oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění     výkopku, 

přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900

21 M R001-010 Ornice m3 31,090 449,55 13 976,51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP ornice

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9*0,1 31,090

22 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 310,900 12,14 3 774,33 CS ÚRS 2016 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se 

složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

cen 185 80-42 Vypletí a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce 

se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 

jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900

23 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 4,664 105,65 492,75 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9*0,015 4,664

24 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 310,900 12,59 3 914,23 CS ÚRS 2016 01

PP Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní     

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení 

záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce     se oceňují individuálně. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900

25 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 310,900 1,12 348,21 CS ÚRS 2016 01

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i 

pro obdělání půdy aktivními branami. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900

26 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 310,900 2,92 907,83 CS ÚRS 2016 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i 

pro obdělání půdy aktivními branami. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900

27 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 310,900 0,39 121,25 CS ÚRS 2016 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i 

pro obdělání půdy aktivními branami. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900

28 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 310,900 1,91 593,82 CS ÚRS 2016 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V 

cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy     a) obděláním 

půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,     b) 

prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a         

případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá 

opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se 

oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické     odplevelení po založení 

kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900

29 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 

1:5
m2 310,900 3,54 1 100,59 CS ÚRS 2016 01

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení 

ploch o     ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 

jednotlivě vzdálených     od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení 

trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02     souboru cen 184 80-2 . Chemické 

odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 

a -2641 až -2644 jsou započteny i     náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 310,900 3,88 1 206,29 CS ÚRS 2016 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na :     a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 

souboru cen 185 80-42 Vypletí,     b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 

185 80-43 Zalití rostlin vodou     c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části 

A02 souboru cen 184 80-22 Chemické         odplevelení trávníku,     d) hnojení; tyto práce se 

oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem         hnojiva nebo 185 80-21 

Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na 

dopravní     prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o 

sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     

lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV položka výkazu výměr 16

VV 310,9 310,900

31 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 705,500 12,58 8 875,19 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-

2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch     vodorovných nebo ve sklonu 

do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a     dále předepíše-li 

projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou 

prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto 

zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101     Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro 

urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna     příkopů pro 

jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11     Svahování 

trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých     svahů do 

projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, 

a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A     01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV položka výkazu výměr 7

VV 705,5 705,500

32 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 623,000 31,84 19 836,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a 

nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění     do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV "položka výkazu výměr 8

VV 623 623,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 5 Komunikace 620 248,26
D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 515 115,01

33 K R-057-001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 400 mm m2 658,610 198,43 130 687,98

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 400 mm

VV položka výkazu výměr 6

VV 658,61 658,610

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 640,810 112,83 72 302,59 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV položka výkazu výměr 14

VV 640,81 640,810

35 K 565211111 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm m2 596,290 173,48 103 444,39 CS ÚRS 2016 01

PP
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     

a) ošetření povrchu krytu vodou,     b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují     cenami 

souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací. 

VV položka výkazu výměr 13

VV 596,29 596,290

36 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 623,000 135,93 84 684,39 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV položka výkazu výměr 11

VV 623 623,000

37 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 623,000 174,66 108 813,18 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV položka výkazu výměr 12

VV 623 623,000

38 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 1 246,000 11,05 13 768,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 

kg/m2

VV položka výkazu výměr 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 623 623,000

VV položka výkazu výměr 12

VV 623 623,000

39 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího 

profilu
m 19,000 74,43 1 414,17 CS ÚRS 2016 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na     

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV položka výkazu výměr 9

VV 19 19,000

40 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 0,005 1,12 0,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 105 133,25

41 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 355,800 176,06 62 642,15 CS ÚRS 2016 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení     a) do 

lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,     b) do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113         a -

1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 

mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod     obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV položka výkazu výměr 10

VV 355,8 355,800

42 M 59217412R obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm kus 359,560 78,39 28 185,91

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové     100 x 10 x 20

VV položka výkazu výměr 10

VV 356*1,01 359,560

43 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 10,674 1 236,61 13 199,58 CS ÚRS 2016 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15

VV položka výkazu výměr 10

VV 355,8*0,25*0,12 10,674



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

44 K R-059-001 Rezání obrub kus 10,000 99,28 992,80

PP Rezání obrub

VV položka výkazu výměr 10

VV "předpoklad " 10 10,000

45 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 100,723 1,12 112,81 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m 

jakékoliv délky objektu

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 59 551,60
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 53 352,57

46 K 460510095 Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm m 7,500 1 865,65 13 992,38 CS ÚRS 2013 01

PP Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 15 cm

VV "položka výkazu výměr 15

VV 7,5 7,500

47 M 345713551R trubka elektroinstalační dělená ohebná PE m 7,575 39,34 298,00

PP trubka elektroinstalační dělená ohebná PE

VV "položka výkazu výměr 15

VV 7,5*1,01 7,575

48 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 23,000 202,30 4 652,90 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na 

předem     připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na:     a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,     b) na montáž a 

dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami         souboru 

cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,     c) nátěry, tyto se oceňují 

jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,     d) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít 

pro osazení a montáž svislých dopravních značek:     a) světelných, tyto se oceňují cenami 

katalogu 21 M Elektromontáže – silnoproud,     b) upevněných na lanech, nebo speciálních 

konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují         individuálně. 

VV položka výkazu výměr 18

VV 7 7,000

VV položka výkazu výměr 19

VV 16 16,000

49 M 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 1,000 1 176,71 1 176,71 CS ÚRS 2016 01

PP

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     

plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 

rozměr 700 mm AL- 3M  reflexní tř.1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV položka výkazu výměr 19

VV "A19 "1 1,000

50 M 404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm kus 5,000 1 283,48 6 417,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     

plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b 

rozměr 700 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV položka výkazu výměr 19

VV "B13-1ks;B29a-1 ks;C9a-1ks;C9b-2 ks "5 5,000

51 M 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm kus 1,000 923,83 923,83 CS ÚRS 2016 01

PP

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     

plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-

7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV položka výkazu výměr 19

VV "IP4b"1 1,000

52 M 404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm kus 8,000 659,72 5 277,76 CS ÚRS 2016 01

PP

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     

plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 16a, 16b, 

16c,16d,17,E7a,E7b,E12 500 X 300 mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV položka výkazu výměr 19

VV "E13- 2 ks; E12a-3ks; E12b-3ks"8 8,000

53 M 404443250 značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm kus 1,000 382,12 382,12 CS ÚRS 2016 01

PP

Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     

plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IS 18a, IS18b 300 x 200 

mm AL- 3M  reflexní tř.1

VV položka výkazu výměr 19

VV "IS21a"1 1,000

54 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000 897,98 8 081,82 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vykopání jamek s odhozem výkopku na 

vzdálenost do 3 m,     b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. 

V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny 

i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci     b) naložení a odklizení výkopku, tyto se 

oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV položka výkazu výměr 18

VV 3 3,000

VV položka výkazu výměr 19

VV 6 6,000

55 M 404452350 sloupek Al 60 - 350 kus 9,000 472,03 4 248,27 CS ÚRS 2016 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Al 60 - 350

VV položka výkazu výměr 18

VV 3 3,000

VV položka výkazu výměr 19

VV 6 6,000

56 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,864 1 925,67 1 663,78 CS ÚRS 2016 01

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

PSC

Poznámka k souboru cen:

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

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

přepouštěním na určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

Odvoz se oceňuje cenami katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím 

bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV položka výkazu výměr 18

VV 3*0,4*0,4*0,6 0,288

VV položka výkazu výměr 19

VV 6*0,4*0,4*0,6 0,576

57 K 915231112
Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, 

šipky nebo symboly
m2 10,000 618,14 6 181,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4     

bílé, souvislá č V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné 

značení,     b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění 

bláta, prachu,         nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto 

katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v 

m2 stříkané     plochy bez mezer. 

VV položka  výkazu výměr  20

VV 10 10,000

58 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 10,000 5,62 56,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné 

šipky, symboly, nápisy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje:     a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo 

vodícího proužku (včetně mezer),     b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV položka  výkazu výměr  20

VV 10 10,000

D 96 Bourání konstrukcí 6 199,03



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

59 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 19,000 42,25 802,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 

hloubky 25 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV položka výkazu výměr 9

VV 19 19,000

60 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,500 74,74 411,07 CS ÚRS 2016 01

PP
Vytrhání 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

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:     a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 

velikosti uložených v         jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv 

materiálem,     b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění:     a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se 

oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .         Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,     b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění         vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání 

obrub z jedné     řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 

kostek včetně materiálu z lože a spár na     vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných     hmot. 

VV položka  výkazu výměr  2

VV 5,5 5,500

61 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 1,375 161,28 221,76 CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy 

do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé     vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění 

strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 

zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, 

–7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených         do 

betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         

stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV položka  výkazu výměr  2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5,5*0,25 1,375

62 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,382 12,49 17,26 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV položka  výkazu výměr  2

VV 5,5*0,205 1,128

VV 5,5*0,25*0,185 0,254

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,382 26,60 36,76 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 

materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními     prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, 

pro kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se 

tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, 

např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV položka  výkazu výměr  2

VV 5,5*0,205 1,128

VV 5,5*0,25*0,185 0,254

64 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 20,729 4,50 93,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními     prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, 

pro kterou je nutno suť překládat     z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se 

tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, 

např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru     stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV skládka 16 km

VV položka  výkazu výměr  2

VV 5,5*0,205*15 16,913

VV 5,5*0,25*0,185*15 3,816

65 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,382 191,06 264,04 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek 

za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního     odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "skládka  14 km"

VV položka  výkazu výměr  2

VV 5,5*0,205 1,128

VV 5,5*0,25*0,185 0,254

66 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 21,000 202,30 4 248,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1     Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "položka výkazu výměr 17

VV 14 14,000

VV "položka výkazu výměr 18

VV 7 7,000

67 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,084 1 191,32 100,07 CS ÚRS 2016 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "položka výkazu výměr 17

VV 14*0,006 0,084

68 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,084 26,60 2,23 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými     dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno     vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava     v každém úseku samostatně. 

VV "položka výkazu výměr 17

VV 14*0,006 0,084

69 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,336 4,50 1,51 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými     dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno     vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava     v každém úseku samostatně. 

VV "5 km 

VV "položka výkazu výměr 17

VV 14*0,006*4 0,336



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ: 21121

Místo: Olomouc Datum: 23.05.2016

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45186677

ing.Petr Doležel DIČ: CZ6008091309

Poznámka:

Cena bez DPH 92 404,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 404,60 21,00% 19 404,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 809,57

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 23.05.2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 404,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 92 404,60

    960 -   Kompletační činnost 1,12

    OST -  Ostatní náklady 75 881,26

    0 -  Vedlejší rozpočtové náklady 16 522,22

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 23.05.2016

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: ing.Petr Doležel

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 92 404,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 92 404,60

D 960   Kompletační činnost 1,12

1 K 045203001 Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů soubor 1,000 1,12 1,12

PP Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit 

nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

D OST  Ostatní náklady 75 881,26

2 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 24,000 314,69 7 552,56 CS ÚRS 2015 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté 

plochy bednění. 

VV E-organizace výstavby

VV 4*1*2*3 24,000

3 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 24,000 50,57 1 213,68 CS ÚRS 2015 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

Moravská cyklotrasa, k.ú.Řepčín-část 2, k.ú.Hejčín

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

2-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté 

plochy bednění. 

VV E-organizace výstavby

VV 4*1*2*3 24,000

4 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 3 933,60 3 933,60

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce:

vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací

5 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 1 798,22 1 798,22

PP Vytýčení inženýrských sítí

P

Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu 

výstavby

6 K 012203001 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 3 933,60 3 933,60

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

P

Poznámka k položce:

Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a 

elektronické podobě.

7 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 3 933,60 3 933,60

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz 

VOP

8 K 012303101 Vypracování geometrických plánů soubor 1,000 20 229,92 20 229,92

PP Vypracování geometrických plánů

P
Poznámka k položce:

Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN.

9 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 1 685,83 1 685,83

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v 

počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)

10 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 297,83 297,83

PP Monitoring průběhu výstavby

P

Poznámka k položce:

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. 

pro vícepráce a méněpráce



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 013254201 Pasportizace stávajících objektů soubor 1,000 297,83 297,83

PP Pasportizace stávajících objektů

P

Poznámka k položce:

Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností 

před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.

12 K 013274001 Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace soubor 1,000 297,83 297,83

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) bouracích prací

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, uzná-li zhotovitel, že ji k 

realizaci díla potřebuje. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před 

vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.

13 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP soubor 1,000 297,83 297,83

PP Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP

P

Poznámka k položce:

KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek rozpočtu, povinně 

obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve 

vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

14 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 844,20 5 844,20

PP Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 

P

Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách 

a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a 

druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.

15 K 049103001 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 1,12 1,12

PP
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v 

souvislosti s realizací stavby

P

Poznámka k položce:

Například:

- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky

- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci

- zpracování havarijního a povodňového plánu

- jednání s úřady v zastoupení

16 K 049203001 Náklady stanovené zvláštními předpisy soubor 1,000 1,12 1,12

PP
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady stanovené 

zvláštními předpisy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Například:

- předpisy ČD

- předpisy ČEZ

- předpisy O2

atd.

17 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 595,66 595,66

PP Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů požadovaných v SOD 

a VOP k předání stavby objenateli.

18 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 1 489,15 1 489,15

PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP

P

Poznámka k položce:

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:

- náklady na zřízení bankovních záruk

- náklady spojené vypracováním technologických postupů

- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů

- náklady spojené s předáním díla 

atd.

19 K 091002101 Publicita projektu SMOl - informační tabule kus 2,000 11 238,84 22 477,68

PP Publicita projektu SMOl - informační tabule

P

Poznámka k položce:

Informační tabule 2500 x 2000,  u staveb do 10 mil. 1500 x 1000 mm (šxv) s potiskem informací 

o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce. Cena obsahuje  dodávku, montáž,  

a demontáž.

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 16 522,22

20 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 8 091,97 8 091,97

PP Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV

P

Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, 

vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a 

provizornich komunikací.

21 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 561,94 561,94

PP Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na 

objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště

22 K 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 5 619,42 5 619,42



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP přechodné dopravní značení 

23 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 561,94 561,94

PP Zrušení zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu 

včetně nákladů s tím spojených

24 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 1 685,83 1 685,83

PP Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po staveništi:

P

Poznámka k položce:

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

- komunikací pro pohyb osob po staveništi

- přechodů přes výkopy 

- a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

25 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 1,12 1,12

PP Ostatní provozní vlivy

P

Poznámka k položce:

Například:

- provoz investora a třetích osob

- práce na památkově chráněném objektu

- náklady na provádění zimní údržby

- práce na těžce přístupných místech

- ztížený provoz vozidel v centru města

- ztížené dopravní podmínky

- práce v ochranných pásmech

atd.
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být 

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M




