
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112

Místo: Lysá nad Labem Datum: 8.3.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47052945

DIČ: CZ47052945

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 111 083,14

0,00 0,00

049/0/15

Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem

Stavokomplet spol. s r. o.

Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg z dokumentace pro stavební povolení. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí 

projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně.

918 250,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 918 250,53 192 832,61

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 049/0/15

Stavba:

Místo: Lysá nad Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Stavokomplet spol. s r. o.

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

VON

Soupis50 820,0042 000,00VRN Soupis prací

918 250,53 1 111 083,14

1 060 263,14876 250,53SO 101 Soupis prací

50 820,0042 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem

08.03.2018

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

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

1 060 263,14876 250,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112

Místo: Lysá nad Labem Datum: 08.03.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47052945

Stavokomplet spol. s r. o. DIČ: CZ47052945

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 876 250,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 876 250,53 21,00% 184 012,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 060 263,14

Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101 - Soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 08.03.2018

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: Stavokomplet spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 876 250,53

HSV - Práce a dodávky HSV 874 950,53

    1 - Zemní práce 144 216,65

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 013,25

    2 - Zakládání 27 901,99

    5 - Komunikace 452 101,84

    8 - Trubní vedení 3 252,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 125 998,52

      96 - Bourání konstrukcí 23 747,72

    997 - Přesun sutě 55 681,05

    998 - Přesun hmot 65 798,36

M - Práce a dodávky M 1 300,00

    21-M - Elektromontáže 1 300,00

Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101 - Soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 08.03.2018

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: Stavokomplet spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 876 250,53

D HSV Práce a dodávky HSV 874 950,53

D 1 Zemní práce 144 216,65

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 100,000 37,79 3 778,53 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše 

do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro:     a) 

odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je         větší než 1 000 

m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;     b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na     vzdálenost do 50 m nebo naložení 

na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 

jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch     omezených obalovými 

křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin,     jejichž koruny se půdorysně překrývají. 

Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná     plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV 100 100,000

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 79,350 38,00 3 015,30 CS ÚRS 2015 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 101 - Soupis prací

Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem
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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 příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.);     tyto práce se ocení 

individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství     

nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici     odebíranou z 

projektovaných dočasných skládek;     a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,     b) mimo staveniště 

podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k 

ceně 171 20-1201     Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. 

Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle     čl. 3172 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se 

pro určení vzdálenosti     vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení 

pozn. č.     1 takto:     a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;     b) naložení příslušnou cenou 

souboru cen 167 10- . .     c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. 

Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek 

tohoto katalogu. 

VV 529*0,15 79,350

3 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 126,687 75,00 9 501,53 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek     tohoto 

katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami     do 

100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují     při jakémkoliv 

objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. 

Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto 

katalogu. 

VV 326,21*0,35 114,174

VV 83,42*0,15 12,513

VV Součet 126,687

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 126,687 25,00 3 167,18 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobec- ných podmínek     tohoto 

katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami     do 

100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují     při jakémkoliv 

objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. 

Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných     podmínek tohoto 

katalogu. 

VV 126,687 126,687

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,438 158,40 4 504,58 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
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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 případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro 

objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna 

a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 

prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při 

objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 

m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 

m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit 

rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 

a 138 60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 0,875*32,5 28,438

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 28,438 20,00 568,76 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na     vzdálenost do 3 m a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy     nebo naložení na dopravní 

prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:     a) ve stržích cenami platnými pro 

objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,     b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna 

a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,         zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 

prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,         dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při 

objemu do 100 m3 cenami příslušnými         pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 

m3 cenami příslušnými pro objem         výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 

m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit 

rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:     a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 

a 138 60-1201 Dolamování hloubených         vykopávek,     b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 28,438 28,438

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 57,715 55,00 3 174,33 CS ÚRS 2015 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 doprav- ní 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 "zemina na skládku stavby a zpět na místo upotřebení" 5,576*2 11,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "ornice na skládku stavby a zpět na místo upotřebení" (155,21*0,15)*2 46,563

VV Součet 57,715

8 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 300,000 53,10 15 929,29 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru     cen 111 20-11 

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění     křovin a stromů s ponecháním 

kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z 

dopravního prostředku do hromad na     vykázaném místě. 

P

Poznámka k položce:

vč. likvidace

VV 100*3 300,000

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 205,618 144,70 29 752,92 CS ÚRS 2015 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 9 000 do 10 000 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 doprav- ní 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 126,687+28,438-5,576 149,549

VV 79,35-(155,21*0,15) 56,069

VV Součet 205,618

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 28,858 55,00 1 587,19 CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

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 "na skládce stavby" 28,858 28,858
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

11 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,576 18,94 105,59 CS ÚRS 2015 01

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

hornin

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 rozumějí 

horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze     tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými 

částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.     

Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125     mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % 

objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání     do násypu 

není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li     vlhkost při ukládání sypaniny 

do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním 

podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se     odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při 

pozemkových úpravách 

VV 0,136*41 5,576

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 234,476 14,89 3 491,70 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

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 28,858+205,618 234,476

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 370,112 91,00 33 680,19 CS ÚRS 2015 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 205,618*1,8 370,112

14 K 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 389,210 14,24 5 542,68 CS ÚRS 2015 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

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 97,81+57,4 155,210

VV "pod panelovou vozovkou" 234 234,000

VV Součet 389,210

15 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 155,210 37,87 5 878,44 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 

150 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 97,81+57,4 155,210

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 431,380 28,70 12 380,61 CS ÚRS 2015 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     vodorovných nebo ve 

sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však     pro plochy zásypu rýh pro 

podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání 

ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách     

souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 

821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 431,38 431,380

17 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 155,210 15,94 2 474,26 CS ÚRS 2015 01

PP Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být     rozrušeny. 

Odstranění překážek se oceňuje:     a) vegetační kryt cenami části A02 souboru cen 111 10-11 Odstranění travin a 

rákosu nebo 111         10-51 Odstranění stařiny,     b) kořeny cenami části A02 souboru cen 111 2.-1 Odstranění 

nevhodných dřevin,     c) balvany velikosti přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86-11 Těžení a rozpojení 

jednotlivých         balvanů, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce,     d) ostatní překážky příslušnými cenami podle 

jejich druhu. 2. 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 97,81+57,4 155,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

18 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 155,210 1,74 269,46 CS ÚRS 2015 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 97,81+57,4 155,210

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,880 103,31 400,86 CS ÚRS 2015 01

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 0,025*(97,81+57,4) 3,880

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 013,25

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 155,210 29,00 4 501,09 CS ÚRS 2015 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového 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 97,81+57,4 155,210

21 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 4,656 110,00 512,16 CS ÚRS 2015 01

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

VV (97,81+57,4)*0,03 4,656

D 2 Zakládání 27 901,99

22 K 211531111.1 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 11,375 916,00 10 419,50

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 

hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-

1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují     cenami:     a) souboru cen 212 71-11 

Trativody z trub z prostého betonu bez lože,     b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do     vyplňovaného 

prostoru nezapočítává. 

VV "vsakovací žebro" (32,5)*0,35 11,375

23 K 211531111.2 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 10,725 916,00 9 824,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-

1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují     cenami:     a) souboru cen 212 71-11 

Trativody z trub z prostého betonu bez lože,     b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. 

Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do     vyplňovaného 

prostoru nezapočítává. 

VV "nosná vrstva" (32,5)*0,33 10,725

24 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 211,850 12,00 2 542,20 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo 

šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:     a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,     b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo 

více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy         nebo zářezu,     c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. 

Ceny nelze použít:     a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,     

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování         svislých 

konsolidačních prefabrikovaných drénů,     c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení 

cenami souboru         cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení 

předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo     připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci.     Ztratné lze 

dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek:     a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv 

přesahů. Při opláštění z více         vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva 

samostatně,     b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a         

prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV 3,3*32,5 107,250

VV 2,8*32,5 91,000

VV 3,5+3,3+3,5+3,3 13,600

VV Součet 211,850

25 M 693111460 textilie 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 222,443 23,00 5 116,19 CS ÚRS 2015 01

PP geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30  300 g/m2

VV 211,85*1,05 222,443

D 5 Komunikace 452 101,84

26 K 564251112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 160 mm m2 88,810 97,67 8 674,28 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm

VV 82,63+6,18 88,810

27 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 150 mm m2 88,810 130,80 11 616,35

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 82,63+6,18 88,810

28 K 564861112.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 210 mm m2 48,450 175,20 8 488,44

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm

VV 7,3+16,95 24,250

VV 24,2 24,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 48,450

29 K 564861113.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD(B) tl 220 mm m2 334,160 180,80 60 416,13

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

VV "vozovka" 300,3 300,300

VV 33,86 33,860

VV Součet 334,160

30 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 324,500 135,80 44 067,10 CS ÚRS 2015 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) ochranu povrchu 

podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,     b) spojovací postřk před pokládkou 

asfaltových směsí, který se oceňuje cenami sooboru cen 572         2.. 

VV 24,2+300,3 324,500

31 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 317,720 408,40 129 756,85 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 

šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV 300,3+17,42 317,720

32 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 24,250 201,80 4 893,65 CS ÚRS 2015 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění 

tl. 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř.     zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo 

podkladu ochrannou emulzí. 

VV 7,3+16,95 24,250

33 K 573211111.0 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 378,570 13,30 5 034,98

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2

VV 300,3+60,85+17,42 378,570

34 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 361,150 292,20 105 528,03 CS ÚRS 2015 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 300,3+60,85 361,150

35 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 24,250 521,65 12 649,99 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro 

dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a     kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek 

drobných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z     mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 

komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na 

výplň     spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve 

specifikaci; ztratné lze dohodnout         - u velkých kostek ve výši 1 %,         - u drobných kostek ve výši 2 %,     b) 

vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11         Zálivka živičná spár 

dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za     každých 

dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 7,3+16,95 24,250

36 M 583801200.1.1 kostka dlažební drobná, žula velikost 12/12 cm t 5,551 3 019,00 16 758,47

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula 

(skupina materiálu I/2) vel. 12/12 cm šedá  (1t = cca 4,5 m2)

P
Poznámka k položce:

1t = cca 4,5 m2

VV ((7,3+16,95)/4,5)*1,03 5,551

37 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 11,950 225,00 2 688,75 CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 

do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 

mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B:     dlažby z prvků 

dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby     obloukovitých tvarů (oblouky, 

kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;     ztratné lze 

dohodnout u plochy     a) do 100 m2 ve výši 3 %,     b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,     c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. 

Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za     každých dalších 10 

mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "stávající" 5,77 5,770

VV 5,31+0,87 6,180

VV Součet 11,950

38 M 592452670 dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená m2 6,365 393,60 2 505,26 CS ÚRS 2015 01

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) 

provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6

VV (6,18)*1,03 6,365

39 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 82,630 220,00 18 178,60 CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 

do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 

mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B:     dlažby z prvků 

dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby     obloukovitých tvarů (oblouky, 

kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;     ztratné lze 

dohodnout u plochy     a) do 100 m2 ve výši 3 %,     b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,     c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. 

Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za     každých dalších 10 

mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 82,63 82,630

40 M 592453080 dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 84,283 132,20 11 142,21 CS ÚRS 2015 01

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) 

provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba  20 x 10 x 6

VV (82,63)*1,02 84,283

41 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 24,200 230,00 5 566,00 CS ÚRS 2015 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 

do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 

mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B:     dlažby z prvků 

dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby     obloukovitých tvarů (oblouky, 

kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;     ztratné lze 

dohodnout u plochy     a) do 100 m2 ve výši 3 %,     b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,     c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. 

Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých     dalších 10 mm 

tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 24,2 24,200

42 M 592453000 dlažba se zámkem betonová 20x16,5x8 cm přírodní m2 25,410 162,80 4 136,75 CS ÚRS 2015 01

PP
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) 

provedení: přírodní se zámkem 20 x 16,5 x 8

VV 24,2*1,05 25,410

D 8 Trubní vedení 3 252,12

43 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 626,06 3 252,12 CS ÚRS 2015 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 

odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 

podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 

hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 125 998,52

44 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 270,00 1 620,00 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
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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 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 "stávající" 2 2,000

VV 1+1+1+1 4,000

VV Součet 6,000

45 M 404440520 značka dopravní svislá STOP FeZn NK 700 mm (P6) kus 1,000 1 119,00 1 119,00 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     

plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 šestiúhelníková značka P6 "STOP" rozměr 700 FeZn

VV 1 1,000

46 M 404442300 značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus 2,000 810,00 1 620,00 CS ÚRS 2015 01

PP

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací 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 FeZn

VV "P2" 1 1,000

VV "E2b" 1 1,000

VV Součet 2,000

47 M 404440000 značka dopravní svislá výstražná FeZn 700 mm (P1) kus 1,000 1 111,00 1 111,00 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací 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 FeZn

VV 1 1,000

48 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 291,05 582,10 CS ÚRS 2015 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 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 1+1 2,000

49 M 404442700 značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm (IP25a, IP25b) kus 2,000 3 326,00 6 652,00 CS ÚRS 2015 01

PP

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     

plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP14-24, IP28, IP29, IS9-11, IS23, IP25, IP27 

1000x1500 mm FeZn

VV 1+1 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

50 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000 1 070,00 9 630,00 CS ÚRS 2015 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 7+2 9,000

51 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 7,000 503,00 3 521,00 CS ÚRS 2015 01

PP výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

VV 7 7,000

52 K 915211121 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry přerušované šířky 125 mm m 50,000 21,40 1 070,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní

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 "1,5/1,5/0,25" 25*2 50,000

53 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 143,180 320,00 45 817,60 CS ÚRS 2015 01

PP
Osazení silničního 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 silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:     a) pro osazení do lože z kameniva těženého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,     b) pro osazení 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 54,7+43,7+4,03+2,4 104,830

VV 5,45+5,1+9,7+18,1 38,350

VV Součet 143,180

54 M 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 105,878 72,50 7 676,16 CS ÚRS 2015 01

PP obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční 100 x 15 x 25

VV (104,83)*1,01 105,878

55 M 592174900 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 38,734 69,90 2 707,51 CS ÚRS 2015 01

PP obrubníky betonové a železobetonové obrubníky 100 x 10 x 25

VV 38,35*1,01 38,734

56 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 47,700 175,00 8 347,50 CS ÚRS 2015 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
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

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 47,7 47,700

57 M 592175090 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm přírodní kus 48,177 64,20 3 092,96 CS ÚRS 2015 01

PP
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní  (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího 

oblouku   100 x 8 x 25

VV 47,7*1,01 48,177

58 K 9191212RP Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem m 52,660 96,60 5 086,96

PP Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem

VV 20,56+5,1+25+1+1 52,660

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 16,100 75,00 1 207,50 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 5,1+11 16,100

60 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 60,850 5,37 326,85 CS ÚRS 2015 01

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro očištění:     a) povrchu stávající vozovky,     b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-

li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po         dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 

VV 60,85 60,850

61 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 60,850 12,50 760,63 CS ÚRS 2015 01

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 

naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro očištění:     a) povrchu stávající vozovky,     b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-

li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po         dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 

VV 60,85 60,850

62 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 5,770 52,34 302,03 CS ÚRS 2015 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek     uložených do 

lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost 

přes 10 m se oceňuje     cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

P
Poznámka k položce:

pro zpětné použití

VV 5,77 5,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

D 96 Bourání konstrukcí 23 747,72

63 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 8,680 54,72 475,01 CS ÚRS 2015 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 

ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb 

uložených do betonového lože nebo do cementové malty,     které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -

7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění     podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je 

rozhodující tloušťka bourané dlažby     včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch 

menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční     rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 

strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:     a) dlažebních nebo mozaikových kostek, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění         vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku,     

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru         cen 979 0 . - 

. . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto         ceníku. 5. Přemístění vybourané 

dlažby 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. 

P
Poznámka k položce:

5,77 m2 bude znovu použito

VV 8,68-5,77 2,910

VV 5,77 5,770

VV Součet 8,680

64 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 234,000 49,00 11 466,00 CS ÚRS 2015 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše 

a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb 

uložených do betonového lože nebo do cementové malty,     které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -

7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění     podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je 

rozhodující tloušťka bourané dlažby     včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch 

menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční     rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 

strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:     a) dlažebních nebo mozaikových kostek, 

které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění         vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku,     

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru         cen 979 0 . - 

. . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto         ceníku. 5. Přemístění vybourané 

dlažby 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 234 234,000

65 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,000 318,68 637,35 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny 

náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se     oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních 

značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1     

Vodorovná doprava vybouraných hmot. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV 2 2,000

66 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 41,40 82,80 CS ÚRS 2015 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. 

P
Poznámka k položce:

budou zachovány

VV 2 2,000

67 K 113107183 Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 41,350 65,00 2 687,75 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 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 41,35 41,350

68 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 43,410 75,00 3 255,75 CS ÚRS 2015 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
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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:     a) vodu pro chlazení zubů frézy,     b) opotřebování frézovacích nástrojů,     

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) nutné 

ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami         souboru cen 113 10-7 

Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,     b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují 

cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění         bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 

katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,     sloupy 

(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se 

tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:     a) na 200 m2 frézované 

plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup         inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod.,     b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku         od 

frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní 

plochy obrubníku od     frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní 

a     ochranné ostrůvky apod. 

VV 10,44+5,41+2,56+13+12 43,410

69 K 113154112.1 Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 17,410 85,00 1 479,85

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vodu pro chlazení zubů frézy,     b) opotřebování frézovacích nástrojů,     

c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) nutné 

ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami         souboru cen 113 10-7 

Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,     b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují 

cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění         bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 

katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,     sloupy 

(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se 

tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:     a) na 200 m2 frézované 

plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup         inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 

apod.,     b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku         od 

frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní 

plochy obrubníku od     frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní 

a     ochranné ostrůvky apod. 

VV 12+5,41 17,410

70 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 19,000 49,16 934,11 CS ÚRS 2015 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 19 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

71 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 350 mm m2 41,350 66,00 2 729,10 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 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 41,35 41,350

D 997 Přesun sutě 55 681,05

72 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,301 37,00 1 121,14 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 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 "podklad" 23,156 23,156

VV "frezink" 4,471+2,674 7,145

VV Součet 30,301

73 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 272,709 7,80 2 127,13 CS ÚRS 2015 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 30,301*9 272,709

74 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 17,883 39,00 697,44 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

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 "beton" 0,757+0,164+3,895 4,816

VV "asfalt" 13,067 13,067

VV Součet 17,883

75 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 160,947 8,20 1 319,77 CS ÚRS 2015 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 17,883*9 160,947

76 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 95,472 45,00 4 296,24 CS ÚRS 2015 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 95,472 95,472

77 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 859,248 10,80 9 279,88 CS ÚRS 2015 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

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 95,472*9 859,248

78 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 4,816 203,30 979,09 CS ÚRS 2015 01

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

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 4,816 4,816

79 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 95,472 310,50 29 644,06 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

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

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 95,472 95,472

80 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 20,212 203,30 4 109,10 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

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 7,145+13,067 20,212

81 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 23,156 91,00 2 107,20 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

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 23,156 23,156

D 998 Přesun hmot 65 798,36

82 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 196,413 335,00 65 798,36 CS ÚRS 2015 01

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

D M Práce a dodávky M 1 300,00

D 21-M Elektromontáže 1 300,00

83 K ochrana_01 Uložení stávajícího NN vedení do plastové chráničky půlené m 20,000 65,00 1 300,00

PP Uložení stávajícího vedení do plastové chráničky půlené

VV 20 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 2 CC-CZ:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 08.03.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 47052945

Stavokomplet spol. s r. o. DIČ: CZ47052945

Projektant: IČ:

Projekce dopravní Filip, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 000,00 21,00% 8 820,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 820,00

Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 08.03.2018

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: Stavokomplet spol. s r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 500,00

Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Soupis prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 08.03.2018

Zadavatel:  Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč: Stavokomplet spol. s r. o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 42 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 500,00

1 K 0120020RP Vytyčení IS kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

PP Vytyčení IS

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2015 01

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

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zaměření skutečného provedení

vč. případě nutnosti vyhotovení geometrického plánu a potvrzení KN

D VRN3 Zařízení staveniště 20 500,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

5 K 034403000 Dopravní značení na staveništi, DIO kpl 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dopravní značení na staveništi, DIO

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Soupis prací

Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č. 3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

- 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 

 - 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

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

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

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

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 položky.

Metodika pro zpracování 

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

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

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

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

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

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

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

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

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

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

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 objektu,

Stavební objekt inženýrský

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 obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

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 

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



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

Soupis prací

Rekapitulace členění soupisu prací

Krycí list soupisu



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt


