
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ: 222
Místo: Želetice Datum:
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 263958

Město Litoměřice DIČ: CZ263958

Uchazeč: IČ: 69295247
DIČ:

Projektant: IČ: 87515237

Marta Lennerová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

LEN-07-2017-D

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro

Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice 

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

165 064,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 165 064,25 34 663,49
15,00% 0,00 0,00

CZK 199 727,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LEN-07-2017-D

Stavba:

Místo: Želetice Datum:

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Uchazeč: Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice 

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

Marta Lennerová

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

3 012,902 490,0003 VRN+ON

165 064,25 199 727,74

189 401,00156 529,7501 Kanalizační přípojka
7 313,856 044,5002 Přípojka NN k DČJ

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: Želetice Datum: 00.01.1900
CZ-CPV: 90410000-4 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 263958

Město Litoměřice DIČ: CZ263958

Uchazeč: IČ: 69295247

Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice DIČ:

Projektant: IČ: 87515237

Marta Lennerová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 529,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 156 529,75 21,00% 32 871,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 401,00

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro

01 - Kanalizační přípojka

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

Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Uchazeč: Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 156 529,75

HSV - Práce a dodávky HSV 156 529,75

    1 - Zemní práce 75 131,52

    2 - Zakládání 5 291,90

    4 - Vodorovné konstrukce 3 372,58

    5 - Komunikace pozemní 13 890,42

    8 - Trubní vedení 34 413,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 070,89

    997 - Přesun sutě 2 090,21

    998 - Přesun hmot 16 268,48

Marta Lennerová

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro

01 - Kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant: Marta Lennerová
Uchazeč: Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 156 529,75

D HSV Práce a dodávky HSV 156 529,75
D 1 Zemní práce 75 131,52

4 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 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

m2 13,936 71,80 1 000,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských 
sítí z důvodu oprav havárií, přeložek nebo běžných oprav. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání 
dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených 
do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030, -7031 a -7032 
Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 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 C 01 tohoto katalogu, b) 
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru 
cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
katalogu. 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:
Rozbraná dlažba bude deponována v blízkosti výkopu

VV "dle podélného profilu
VV "š x dl. 
VV 1,60*8,71 13,936

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro

01 - Kanalizační přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 113107022
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 
15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 13,936 399,00 5 560,46 CS ÚRS 2017 02

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. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo 
běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až 
–7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 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 zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 
3 m u cen –7011 až –7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -
704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují 
individuálně. 

VV "dle podélného profilu a vzor.příč.řezů
VV "š x dl. 
VV 1,60*8,71 "pod zámk.dlažbou 13,936

7 K 113107025
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 
15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 4,510 1 010,00 4 555,10 CS ÚRS 2017 02
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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 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. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo 
běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až 
–7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 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 zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 
3 m u cen –7011 až –7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -
704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují 
individuálně. 

VV "dle podélného profilu s vzor.příč.řezů
VV "š x dl.
VV 1,00*4,51 "pod asfaltovou vozovkou 4,510

6 K 113107042
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 
15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 7,216 236,00 1 702,98 CS ÚRS 2017 02

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. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo 
běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až 
–7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) –7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených 
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry. 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 zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 
3 m u cen –7011 až –7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -
704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují 
individuálně. 

VV "dle podélného profilu a vzor.příč.řezu
VV "š x dl.
VV 1,60*4,51 7,216
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 113202111
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

m 17,420 50,10 872,74 CS ÚRS 2017 02

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. 

P
Poznámka k položce:
Vybourané obrubníky budou deponovány v blízkosti výkopu.

VV "délka dle podél.profilu
VV 2*8,71 "součást chodníku 17,420

27 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

hod 16,000 56,10 897,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 
nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 
Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 
demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 
Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 
potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 
vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 
tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 
zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 
přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 
sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 
Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 
čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 
studnu, šachtu) 

P
Poznámka k položce:
Předpoklad, realizováno bude pouze v případě zastižení podzemní vody.

28 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 42,10 2 526,00 CS ÚRS 2017 02
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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 ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 
záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 
čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 
výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 
jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 
předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 
souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

P
Poznámka k položce:
Předpoklad, realizováno bude pouze v případě zastižení podzemní vody.

24 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 1,000 235,00 235,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 
jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 
nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 
zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 1,00 "vodovod 1,000

25 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 
jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 
nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 
zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 1,00 "přípojka NN 1,000

1 K 121101101
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

m3 4,536 29,20 132,45 CS ÚRS 2017 02
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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. 

P
Poznámka k položce:
Sejmuntá ornice bude deponována na pozemku investora.

VV "sejmutí vrstvy s trav.povrchem - tl.0,20m
VV "š x dl. x tl.
VV 1,00*22,68*0,20 4,536

13 K 132201201
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

m3 24,669 413,00 10 188,30 CS ÚRS 2017 02

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 "š x dl. x hl.
VV 1,00*35,90*1,71 61,389
VV "odpočet konstrukčních vrstev
VV -1*(1,60*4,51*0,52)"asfaltová vozovka -3,752
VV -1*(1,60*8,71*0,27)"chodník -3,763
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -1*(1,00*22,68*0,20)"ornice -4,536
VV Mezisoučet 49,338
VV "předpoklad zastižení 50% zemin 3.tř
VV 0,50*49,338 24,669

14 K 132201209
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

m3 7,401 22,10 163,56 CS ÚRS 2017 02

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 "předpoklad lepivosti 30%
VV 0,30*24,669 7,401

15 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 24,669 577,00 14 234,01 CS ÚRS 2017 02

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 "š x dl. x hl.
VV 1,00*35,90*1,71 61,389
VV "odpočet konstrukčních vrstev
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -1*(1,60*4,51*0,52)"asfaltová vozovka -3,752
VV -1*(1,60*8,71*0,27)"chodník -3,763
VV -1*(1,00*22,68*0,20)"ornice -4,536
VV Mezisoučet 49,338
VV "předpoklad zastižení 50% zemin 4.tř
VV 0,50*49,338 24,669

16 K 132301209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 4

m3 7,401 48,20 356,73 CS ÚRS 2017 02

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 "předpoklad lepivosti 30%
VV 0,30*24,669 7,401

17 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 61,475 31,20 1 918,02 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 
a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 
vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 
stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 
oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "hl. x dl.
VV 1,71*35,95 61,475

18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 61,475 9,90 608,60 CS ÚRS 2017 02

VV "hl. x dl.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,71*35,95 61,475

19 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 49,338 70,30 3 468,46 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 
m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 
konstrukcí před rozbouráním. 

VV "š x dl. x hl.
VV 1,00*35,90*1,71 61,389
VV "odpočet konstrukčních vrstev
VV -1*(1,60*4,51*0,52)"asfaltová vozovka -3,752
VV -1*(1,60*8,71*0,27)"chodník -3,763
VV -1*(1,00*22,68*0,20)"ornice -4,536
VV Součet 49,338

20 K 162301101
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

m3 75,308 67,20 5 060,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Předpoklad mezideponie do 500m. Odvoze veškerého výkopku na mezideponii a přívezení výkopku 
pro zpětný zásyp

VV 49,338"výkopek z výkopu na mezideponii 49,338
VV 25,970"zpětný zásyp výkopkem z mezideponie 25,970
VV Součet 75,308

21 K 162701102
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 6 000 do 7000 m

m3 23,368 177,00 4 136,14 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Odvoz vytlačené zeminy na skládku "Lukavec" - 7,50km

VV "vytlačená zemina
VV "š x dl. x tl.
VV 1,00*35,95*(0,15+0,20+0,30) 23,368

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,368 16,40 383,24 CS ÚRS 2017 02

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 "vytlačená zemina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "š x dl. x tl.
VV 1,00*35,95*(0,15+0,20+0,30) 23,368

23 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 42,062 120,00 5 047,44 CS ÚRS 2017 02

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 "přepočet "t/m3" - 1,80
VV 23,368*1,80 42,062

32 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 25,970 78,50 2 038,65 CS ÚRS 2017 02
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[CZK]
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soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV "š x dl. x hl.
VV 1,00*35,90*1,71 61,389
VV "odpočet konstrukčních vrstev povrchů
VV -1*(1,60*4,51*0,52)"asfaltová vozovka -3,752
VV -1*(1,60*8,71*0,27)"chodník -3,763
VV -1*(1,00*22,68*0,20)"ornice -4,536
VV "odpočet konstrukcí
VV -1*(1,00*35,95*0,15)"lože -5,393
VV -1*(1,00*35,95*(0,20+0,30))"obsyp -17,975
VV Součet 25,970

30 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 
4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 14,662 395,00 5 791,49 CS ÚRS 2017 02
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[CZK]
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým 
původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-
1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami 
souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo 
těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-
1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se 
oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 
. 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 
Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 
části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu 
souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se 
sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, 
kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, 
oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 
výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od 
celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "š x dl. x tl.
VV 1,00*35,95*(0,15+0,30) 16,178
VV "odpočet konstrukcí
VV -1*((3,14*0,10*0,10)*35,95)"potrubí -1,129
VV -1*((3,14*0,20*0,20)*(1,45+1,63))"šachty -0,387
VV Součet 14,662

31 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 29,324 129,00 3 782,80 CS ÚRS 2017 02

VV 14,662*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,324

48 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 4,536 51,60 234,06 CS ÚRS 2017 02

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. 2 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 "rozporstření sejmuté vrstvy ornice
VV "š x dl. x tl.
VV 1,00*22,68*0,20 4,536
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

49 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 4,536 5,44 24,68 CS ÚRS 2017 02

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 "obnovení travnatého povrchu
VV "š x dl. x tl.
VV 1,00*22,68*0,20 4,536

50 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,236 92,00 21,71 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Předpoklad potřeby osiva 0,052kg/m2

VV 4,536 4,536
VV 4,536*0,052 'Přepočtené koeficientem množství 0,236

D 2 Zakládání 5 291,90

26 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 35,950 140,00 5 033,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Drenáž bude realizována pouze v případě zastižení hladiny podzemní vody.

VV 35,95 "dočasná drenáž výkopu 35,950

33 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 43,882 5,90 258,90 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 
zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 
konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 
jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV "š x dl.
VV 1,60*4,51"vozovka 7,216
VV 1,60*8,71"chodník 13,936
VV 1,00*22,73"travnatá plocha 22,730
VV Součet 43,882

D 4 Vodorovné konstrukce 3 372,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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29 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 5,393 557,00 3 003,90 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV "š x dl. x tl.
VV 1,00*35,95*0,15 5,393

34 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,076 2 530,00 192,28 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "š x dl. x tl.
VV 0,50*0,50*0,15 0,038
VV 0,50*0,50*0,15 0,038
VV Součet 0,076

35 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 0,600 294,00 176,40 CS ÚRS 2017 02

VV "š x tl.
VV 4*0,50*0,15 0,300
VV 4*0,50*0,15 0,300
VV Součet 0,600

D 5 Komunikace pozemní 13 890,42

36 K 566901134.R
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním štěrkodrtí tl. 220 mm

m2 4,510 248,00 1 118,48

P
Poznámka k položce:
Množství štěrkodrti upraveno dle PD na 220mm

VV "š x dl.
VV 1,00*4,51 4,510

37 K 566901142
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm

m2 4,510 186,00 838,86 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné 
(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami 
souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. 

VV "š x dl.
VV 1,00*4,51 4,510

38 K 566901161.R
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením 
a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm

m2 4,510 693,00 3 125,43
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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 vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné 
(předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných 
oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami 
souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. 

P
Poznámka k položce:
Upraveno množství ACP na 50mm předepsanou v PD.

VV "š x dl.
VV 1,00*4,51 4,510

39 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 
kg/m2

m2 11,726 4,37 51,24 CS ÚRS 2017 02

VV "š x dl.
VV 1,00*4,51"na ACP 4,510
VV 1,60*4,51" na ACL 7,216
VV Součet 11,726

41 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 7,216 281,00 2 027,70 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

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

VV "š x dl.
VV 1,60*4,51 7,216

40 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 7,216 333,00 2 402,93 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

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

VV "š x dl.
VV 1,60*4,51 7,216

46 K 596211110

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

m2 13,936 242,00 3 372,51 CS ÚRS 2017 02

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 "dle podélného profilu
VV "š x dl. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,60*8,71 13,936

47 M 592452120 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 4,181 228,00 953,27 CS ÚRS 2017 02

VV "předpoklad poškození 30%
VV 0,30*13,936 4,181

D 8 Trubní vedení 34 413,75

53 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

54 M 286114730 trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 10 kus 2,000 393,00 786,00 CS ÚRS 2017 02

51 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 35,950 105,00 3 774,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

52 M 286114780 trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x6000 mm SN 10 kus 7,000 1 990,00 13 930,00 CS ÚRS 2017 02

VV "předpoklad 6,00m trubek (1ks na prořez)
VV 6+1 7,000

58 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 4,000 183,00 732,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:
Zaslepení nevyužitých vtoků revizních šachet.

59 M 286115900 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2017 02

56 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 1,000 304,00 304,00 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

57 M 286113950 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45° kus 1,000 394,00 394,00 CS ÚRS 2017 02

60 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 1,000 731,00 731,00 CS ÚRS 2017 02
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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 zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. 
V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 
zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) vystavení 
zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních 
přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

P
Poznámka k položce:
Předpoklad zkoušky v celém rozsahu přípojky

55 K 894811263
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN 
šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 
1410 do 1780 mm

kus 2,000 6 590,00 13 180,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a 
teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od 
objemu zásypu rýhy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač 
splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 070,89

44 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 17,420 190,00 3 309,80 CS ÚRS 2017 02

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 "délka dle podél.profilu
VV 2*8,71 "součást chodníku 17,420

45 M 592174100 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 2,000 119,00 238,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 "pouze předpoklad poškození 2,000

42 K 919121111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 
mm, hloubky 20 mm

m 7,216 76,60 552,75 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

43 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 10,620 56,30 597,91 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

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

VV "dle podélného profilu a vzor.příč.řezů
VV "pro zatesnění po obnově povrchu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,60 1,600
VV 2*4,51 9,020
VV Součet 10,620

5 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 10,620 71,00 754,02 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

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

VV "dle podélného profilu a vzor.příč.řezů
VV 1,60 1,600
VV 2*4,51 9,020
VV Součet 10,620

3 K 979021112

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu 
s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 17,420 35,50 618,41 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. 
Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek 
uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových 
inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost 
přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "délka dle podél.profilu
VV 2*8,71 17,420

D 997 Přesun sutě 2 090,21

9 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 9,012 41,00 369,49 CS ÚRS 2017 02

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 "odvoz pouze části suti a sypkého materiálu
VV 4,041 "pod zámk.dlažbou 4,041
VV 3,383 "pod vozovkou - podklad 3,383
VV 1,588 "odstraněný asfalt 1,588
VV Součet 9,012

10 K 997221559
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

t 58,578 10,10 591,64 CS ÚRS 2017 02
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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 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 "odvoz na skládku "Lukavec" - 7,5km
VV 9,012*6,50 "dopočet 6,5km 58,578

11 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 1,588 150,00 238,20 CS ÚRS 2017 02

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 "pouze asfalt.povrch vozovky
VV 1,588 "odstraněný asfalt 1,588

12 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 7,424 120,00 890,88 CS ÚRS 2017 02

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 4,041 "pod zámk.dlažbou 4,041
VV 3,383 "pod vozovkou - podklad 3,383
VV Součet 7,424

D 998 Přesun hmot 16 268,48

61 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 47,155 345,00 16 268,48 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 
nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 263958

Město Litoměřice DIČ: CZ263958

Uchazeč: IČ: 69295247

Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice DIČ:

Projektant: IČ: 87515237

Marta Lennerová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 044,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 044,50 21,00% 1 269,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 313,85

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro

02 - Přípojka NN k DČJ

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

Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Uchazeč: Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 044,50

Marta Lennerová

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro

02 - Přípojka NN k DČJ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant: Marta Lennerová
Uchazeč: Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 044,50
1 M R000101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 20,000 35,80 716,00

2 M R000435161 jistič 3pól/ch.B/16A ks 1,000 439,00 439,00

3 M R000321501 roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm m 20,000 19,10 382,00

4 M R000333111 lišta vkládací LHD 20x20 m 5,000 12,90 64,50

5 M R000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 5,000 1,10 5,50

6 K R210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 5,000 42,90 214,50

7 K R210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 20,000 29,90 598,00

8 K R210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 km 5,000 21,00 105,00

9 K R210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 10,000 12,70 127,00

10 K R210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,000 88,00 88,00

11 K R210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 20,000 11,40 228,00

12 K R219000106 Práce spojené s osazením jističe do rozvaděče ks 10,000 250,00 2 500,00

13 K R219001423 vybourání otvoru/zeď beton/ do 0,022m2/tl.do 0,45m ks 1,000 495,00 495,00

14 K R219003214 zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,45m ks 1,000 82,00 82,00

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro

02 - Přípojka NN k DČJ

Strana 27 z 34



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Želetice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 263958

Město Litoměřice DIČ: CZ263958

Uchazeč: IČ: 69295247

Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice DIČ:

Projektant: IČ: 87515237

Marta Lennerová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 490,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 490,00 21,00% 522,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 012,90

Litoměřice, Želetice, ubytovna-st.par.č.4785-2 - kan.přípojka a přípojka elektro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Uchazeč: Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 490,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 490,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 990,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

Marta Lennerová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Želetice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant: Marta Lennerová
Uchazeč: Ing. Jan Lenner  412 01 Litoměřice 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 490,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 490,00
D VRN3 Zařízení staveniště 990,00

1 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 990,00 990,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00
2 K 043103000 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Revize zařízení NN
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

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

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

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

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

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

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.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

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

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

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) 

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

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.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

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

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

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

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.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

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 

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

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 XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



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 objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


