CESTAV. stavebnf spoleeno.t s.r.o.

t··

Ponavka 185/2
zabrdovice, 60200 Brno
ICO: 29202 124

SMLOUVA 0 DiLO
I.

Smluvni strany

Objednatel:

Obec PodoH

sidlo:
zastoupena:
lCO:
bankovni spojeni (cislo uctu):
e-mail:

PodoH c.p. 1, 664 03
lng. Vitezslav Elias, starosta obce
00282332
starosta@podoliubrna.cz

(dale jen "Objednatel")
a

Zhotovitel:

CESTA V, stavebni spolecnost s.r.o.

Sidlo
Zastoupeny:
ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Pomivka 185/2, Zabrdovice, 602 00 Bmo
Mgr. PREMYSL RUZICKA, jednatel
29202124
CZ29202124

obchodni spolecnost zapsami v obchodnim rejstnku vedeneho u Krajskeho soudu v Bme,
v odd. C, c. vI. 65316,'
(dale jen "Zhotovitel")
nize uvedeneho dne, mesice a roku uzaviraji podle zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve zneni pozdejsich predpisu tuto smlouvu (dale take jen "smlouva").

II.
1.

Predmet smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DiLO)
1.1. Zhotovitel se zavazuje v ramci zakazky s nazvem "Chodniky v obci Podoll" (dale
take jen "stavba") provest na svuj naklad a nebezpeCi pro objednatele prace a
dodavky (dale jen "DILO"), v rozsahu zhotovitelem jako ucastnikem 0 verejnou
zakazku oceneneho rozpoctu (dale jen "ROZPOCET), ktery je pfilohou c. I. teto
smlouvy.
1.2. DBo je specifikovano specifikad a ROZPOCTEM a zahrnuje provedeni prad,
dodavek a cinnosti zahmutych v ROZPOCTU a projektovou dokumentad, ktera
je pfilohou zadavaci dokumentace zakazky s nazvem "Chodniky v obci Podoll".
Soucasti predmetu smlouvy neni stavebni objekt SO 102 stavby B CHODNIK
AGROPOD.
1.3. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale
v teto smlouve uvedenych.

III.

Doha plneni

1.

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMlNY)
1.1. Zhotovitel se zavazuje pro vest, a zprovoznit dilo ve lhutach a tenninech dale v
tomto clanku smlouvy sjednanych, ktenS jsou soucasne uzlovymi body pri
provadeni dila:
1.2. Dokonceni realizace predmetneho dila: nejpozdeji do 30.11.2018.

2.

Zhotovitel splnf svou povinnost provest dilo jeho rMnym zhotovenim, zprovoznenim a
predanim Objednateli bez vad a nedodeiku.
SmIuvni strany dohodnou primerene prodiouzenf Ihuty pineni sjednane touto smIouvou,
nebude-li mozne prace zahajit nebo v nich pokracovat z duvodu Iezfcich na strane
Objednatele nebo vyssi moci.

3.

IV.

Misto plneni

Mfsto plneni se nachazi v k.u. PodoH u Bma, obec Podoli, na pozemcich uvedenych
v projektove dokumentaci.

V.
1.

2.

3.

Cena dila

Cena dila, jehoz predmet a rozsah jsou vymezeny v clanku II. teto smIouvy, se sjednava
dohodou smluvnfch stran ve smyslu ustanoveni § 2 a misledujicich zakona c. 52611990
Sb., 0 cenach, ve zneni pozdejsich predpisu jako cena nejvyse pripustna takto:
1.1.
Cena dila bez DPH
755 122,- Kc
sazba DPH
21 %
yYse DPH
158 576,- Kc
913 698,- Kc
Celkova cena dila vcetne DPH
Cena dila uvedena v clanku V. odst. 1. teto smlouvy se sjednava jako cena pevna a
neprekrocitelna (s vyjimkou, uvedenou v clanku V. odstavec 3.), platna po celou dobu
provadeni dila az do jeho dokonceni, zprovozneni a predani, zahrnujici veskere naklady
Zhotovitele na realizaci dila a splneni veskerych povinnosti zhotovitele podle teto
smlouvy vcetne dopadu zmen cenove urovne a kurzovych rozdilu, az do skutecneho
data predani tohoto dila a ktera neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle
podminek vyberoveho rizeni uchazel 0 verejnou zakazku. Kalkulace ceny byla
provedena podle technicke specifikace a ROZPOCTU a zadavaci dokumentace .
Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila zahmuje veskere prace a dodavky nezbytne pro
kvalitnf zhotovenf dila, veskere naklady spojene s upln.9m a kvalitnfm provedenim a
dokoncenfm dila a zahmuje tez veskere souvisejici naklady, ktere nejsou primo uvedeny
v predmetu dila, jako jsou: naklady na dopravu, predani, zprovozneni, pojisteni, dane,
cla, ajakekoliv dalSi vydaje spojene s realizaci predmetu plneni.
Smluvni strany se dohodly, ze cena dila muze bYt zmenena pouze v techto pripadech:
3.l. pokud v prubehu provadeni dila dojde ke zmenam sazeb dane z pridane hodnoty,
pritom sazba DPH bude uctovana vzdy v zakonne vysi ke dni uskutecneneho
zdanitelneho plneni;
3.2. za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.

Pnice ci soucasti dila v ROZPOCTU, ktere nebudou po dohode smluvnich stran
provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaneho predmetu plneni, budou z celkove ceny
dila odecteny.

VI.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohu na dilo. Zhotovitel vystavi a Objednatel uhradi
fakturu, kteni bude vystavena Zhotovitelem a predana Objednateli po terminu predani a
prevzeti dila.
Podkladem k vystaveni faktury - danoveho dokladu - je soupis skutecne provedenych
praci a dodavek vystaveny Zhotovitelem a potvrzene zastupcem Objednatele.
Zhotovitel je povinen predat soupis zastupci Objednatele k odsouhlasenf nejpozdeji do
3. dne nasledujiciho kalendarniho mesice. Zastupce Objednatele pnpoji sve stanovisko
k soupisum provedenych praci a dodavek a vrati jej zpet Zhotoviteli nejpozdeji do 3
pracovnich dnu od jejich obdrzeni. Soupis skutecne provedenych praci a dodavek bude
vychazet z ROZPOCTU.
Soupis skutecne provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat zastupci
Objednatele ke kontrole pred vystavenim faktury, bude predlozen zastupci objednatele.
Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a ciselne musi
s presnosti na 2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti
pi'ilohy c. I. teto smlouvy.
Faktura Zhotovitele musi splnovat nalezitosti danoveho dokladu podle v rozhodne doM
uCinnych pravnich predpisu a dale musi obsahovat:
•
Nazev,
•
cislo smlouvy;
•
cislo faktury;
•
den uskutecneni zdanitelneho plneni;
•
den splatnosti faktury;
•
oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pi'iloze obsahovat soupis provedenych praci a
dodavek.
Bude-li faktura obsahovat nespravne nebo neuplne udaje a nalezitosti uvedene vyse, je
Objednatel opravnen ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po oprave faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v clanku VI. odst. 8. teto
smlouvy. Rovnez tak, zjisti-li Objednatel pred uhradou faktury u provedenych praci
vady, je opnivnen Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstraneni vady nebo po jinem zaniku
odpovednosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v clanku VI. odst. 8 teto smlouvy.
Objednatel je opravnen odmitnout uhradu faktury v pi'ipade, ze Zhotovitel prerusi v
rozporu s touto smlouvou prace, prace provadi v rozporu s touto smlouvou, pokud je v
prodleni s realizaci dila oproti termfnum uvedenym v cl. III. Doba plneni, a to aZ do
doby, neZ prekazka k uhrade odpadne.
Splatnost faktur, ktere budou soucasne dai10vym dokladem, je do 30 kalendarnich dnu
ode dne jejich doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeneho v zahlavi smlouvy.
Datem uskutecneneho zdanitelneho pineni je posledni kalendarni den v mesici, za ktery
je faktura vystavena.
Zhotovitel prohlasuje, ze:
•
nema v umyslu nezaplatit dan z pndane hodnoty u zdanitelneho pineni
podle teto smlouvy (dale jen "dan");

•

•

mu nejsou zmimy skutecnosti nasvedcujfcf tomu, ze se dostane do
postavenf, kdy nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu teto smlouvy v
takovem postavenf nenachizf;
nezknitf dan nebo nevyhika danovou vYhodu.

VII.
1.

2.

3.

Misto vymezene pro realizaci dna

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENi MisTA VYMEZENEHO PRO REALIZACI
DiLA
1.1. Objednatel preda Zhotoviteli misto vymezene pro realizaci dfla na dobu nezbytne
nutnou pro provedenf potfebnych pracf. 0 predanf mista vymezeneho pro realizaci
dfla bude porizen protokol 0 predani a prevzeti mista vymezeneho pro realizaci
dfla podepsany opravnenymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny tennin
predani a prevzeti mista vymezeneho pro realizaci dila se povazuje den zahajeni
predani a prevzeti staveniste. Soucasti protokolu bude soupis opravnenych osob
Objednatele a Zhotovitele k predani a prevzetf mista vymezeneho pro realizaci
dila a soupis organizacnich pozadavku Objednatele.
1.2. Ode dne prevzeti mista vymezeneho pro realizaci dila nese Zhotovitel nebezpeci
vsech skod na provadenem dile, az do doby jeho predani Objednateli.
UKLID MisTA VYMEZENEHO PRO REALIZACI DILA
Zhotovitel je povinen udrZovat mfsto vymezene pro realizaci dila i dflo v cistote a
poradku, bez hromadeni odpadu a zbytku materialu. Po celou dobu provadeni dila je
Zhotovitel povinen provMet rMny uklid misto vymezene pro realizaci dila, odstranovat
vsechny prebytecne prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnenym
materialem a skladovat je tak, aby neprekazely, pri provadeni pracf a dodavek a
odstranovat pravidelne z mista vymezeneho pro realizaci dila veskery stavenistni rum,
odpadky a docasne konstrukce, kterych pri provadeni dila neni nezbytne treba. Ph
nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se ridit ustanovenimi zakona c. 185/2001 Sb.,
ve zneni pozdejsich predpisu a jeho provadecimi predpisy. Zhotovitel je povinen
predavat zastupci objednatele doklady 0 zajisteni likvidace odpadu vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledne citovanym zakonem. Zhotovitel je
povinen neprodlene uklizet zneCisteni verejnych komunikacf a cest.
VYKLIZENI STA VENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdeji ke dni predani dila uvedenem v cl. III. odst. 1. teto
smlouvy misto vymezene pro realizaci dila zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnen
prevzeti dila odmitnout. Pri vyklizeni staveniste je Zhotovitel povinen uvest okolni
plochy zasazene provadenim dila do stavu, v jakem byly pred zahajenim realizace dila.

VIII. Provadeni dila
1.

2.

Pred zahajenim jakychkoliv stavebnich pracf nebo pred zahajenim je Zhotovitel povinen
predlozit objednateli technickou dokumentaci technickeho reseni stavebnich pracf a
souvisej fcfch pracf k odsouhlasenf.
Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadenim dfla, bude je uCinne fidit a
dohlizet na ne tak, aby zajistil, ze dflo bude odpovidat teto smlouve. Vylucne bude
Zhotovitel zodpovedny za stavebni a konstrukcni prostredky, metody, techniky, uzite
technologie a za koordinaci rUznych casti dila, a to zejmena za bezpecnost a stabilitu
konstrukcf na stavenisti a za primerenost a bezpecnost veskerych uzitych
technologickych postupu.

3.

4.

5.
6.

Zhotovitel bude vylucne zodpovedny za bezpecnost pnice ph prov:ideni dfla podle
zakona c. 309/2006 Sb., a narizeni vl:idy c. 59112006 Sb. Zhotovitel je pro tento ucel
povinen doddovat podminky citovanych pravnich predpisu a dale zejmena (nikoliv
vsak pouze):
•
uCinit veskera nezbytna opatreni k ochrane vsech osob opravnenych k pohybu na
stavenisti, k ochrane staveniste sameho a k ochrane prov:ideneho dila. Zhotovitel
je rovnez povinen udrzovat staveniste i nedokoncene dflo v takovem stavu, aby
bylo nebezpeci hrozici vsem obcanum a osobam pohybujicim se na stavenisti
nebo v jeho blizkosti odstraneno;
•
uCinit veskera nezbytna opatreni k ochrane zivotniho prostredi, a to jak primo na
stavenisti, tak i mimo ne v rozsahu, ktery ucinne zamezi poskozeni nebo ohrozeni
zdravi nebo zivota obcanu a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpusobem v
pfiCinne souvislosti s provadenim dfla.
•
vlivem Cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a iilZenyrskych
sitich. Pripadne vznikle skody hradi Zhotovitel, a to i tretim osobam, pokud skoda
vznikne pusobenim Zhotovitele;
•
v pripade, ze Zhotovitel bude pouzivat stroje, ktere vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem
stavebni Cinnosti ke skodam, pripadne vznikle skody hradi Zhotovitel;
•
Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele dflo s vyuzitim vlastnich kapacit a
tretich osob. Tyto treti osoby (dale jen "subdodavatele") se budou podflet na
provedeni dfla vyhradne v rozsahu urcenem smlouvou uzavfenou mezi
zhotovitelem a subdodavatelem;
•
Zhotovitel odpovida v plnem rozsahu zaveskere casti dila provedene
subdodavateli. Zhotovitel vytvori stabilni tym osob odpovednych za prov:ideni a
rizeni praci vlastnich subdodavatelu;
•
Zhotovitel se zavazuje veskere prace subdodavatelu r:idne koordinovat;
Zhotovitel bude vylucne zodpovMny za mivrh, dBo, provoz, uddbu a odstraneni
docasneho konstrukcniho Ci jineho docasneho vybaveni a za navrh a prov:ideni
pracovnich ci stavebnich metod pozadovanych pri jejich pouziti.
Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut' a zneCisteni bude neodkladne a prubezne
odstraiiovat ze staveniste.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze po celou dobu realizace predmetu dila bude mit k
dispozici potrebny pocet dostatecne odbome kvalifikovanych pracovniku jak vlastnich
tak i u subdodavatelu.
IX.

1.

Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je opnlvnen kontrolovat prov:ideni dila sam nebo prostrednictvim zastupce
objednatele. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel prov:idi dilo v rozporu se srymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnen dozadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vznikle vadnym provadenim a dflo prov:idel radnym
zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neuCini ani v primerene Ihute k tomu poskytnute, je
Objednatel opravnen od teto smlouvy odstoupit.

X.
1.

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen zajist'ovat koordinaci a souCinnost subdodavatelu dfla a dalSich
ucastniku tak, aby nedoslo k naruseni plynuleho prov:ideni dBa.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Zhotovitel je povinen provadet duslednou kontrolu nakupovanych materialu, hmot,
surovin a dalsich veci potrebnych pro plneni predmetu teto smlouvy a vyzadovat od
vyrobcu a dodavatelu atesty, prohlaseni 0 shode, certifikMy, zarucni dokumentaci a
mivody k obsluze podle teto smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze bude pri provadeni dila postupovat s odbornou peef. Zavazuje
se dodrzovat obecne zavazne predpisy, technicke normy a ustanoveni teto smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze se bude fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny
Objednatele, rozhodnutimi pnslusnych spravnich organu.
Zhotovitel je povinen zajist'ovat po celou dobu plneni predmetu teto smlouvy okarnzite
odstraiiovani odpadu a neCistot vzniklych v souvislosti s provadenim dna.
Zhotovitel se zavazuje provest dno vlastnim jmenem a na vlastni nebezpecl. Zhotovitel
je opravnen zajistit provadeni easH predmetu dna die teto smlouvy tretimi, k tomu
odborne zpusobilymi osobami, neni vsak opravnen zadat provedeni dna takovymto
tretim osobam jako celek.
Zhotovitel je povinen zajistit v prostoru provadeni dila bezpeenost a ochranu zdravi,
respektovat zakon e. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady e. 59112006 Sb., umoZnit Cinnost
osoby odpovedne za BOZP u Objednatele. Neplneni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podleha sankci ze strany Objednatele pod Ie cl. XIV. odst. 5.
teto smlouvy.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potrebne spolupusobeni ph vykonu
finaneni kontroly podle § 2 pismo e) zakona e. 320/2001 Sb., 0 financni kontrole ve
verejne sprave aje povinen smluvne zajistit spolupusobeni pn vykonu finaneni kontroly
i u svYch subdodavatelu.
Zhotovitel je povinen pine odskodnit Objednatele za jakekoliv naroky a naklady,ktere
mu vznikly narusenim pray tretich osob (obtezovani, ohrozeni vykonu, zasah) Cinnosti
Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

XI.
1.

2.

Vlastnicke pravo ke zhotovovanemu dilu, pojisteni dila

Vlastnikem dna, jehoz zhotoveni je predmetem teto smlouvy, je od pocatku Objednatel.
Po predani staveniste Zhotoviteli k provedeni dila podle teto smlouvy prechazi
odpovednost za skodu zpusobenou na dile, a za skodu zpusobenou jeho provozem na
Zhotovitele, a to az do do by jeho zpetneho prevzeti Objednatelem.
POJISTENi
Zhotovitel prohlasuje, ze rna sjednano v souvislosti s realizaci dna die teto smlouvy
prislusne druhy pojisteni a zavazuje se udrZovat je po celou dobu provadeni dila a v
jednotlivych pripadech po dobu stanovenou v teto smlouve, jak nasleduje:
•
Pojisteni odpovednosti za skody zpusobene cinnosti Zhotovitele na provadenem a
ukoncenem dile nebo vznikle Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle
teto smlouvy ve vysi 20000 000,- Kc, pncemz sjednane pojistne plneni musi by!
dostatecne k tomu, aby mohlo by! dilo v pripade poskozeni opraveno nebo znovu
zhotoveno, pneemz pojistne plneni musi kry! i pripadny kalkulovany zisk
Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovana v platnosti od data zahajeni
provadeni dila aZ do uplynuti zarucni doby;
•
Pojisteni odpovednosti za skody z provozu organizace s ohledem na pojist'ovaci
podminky pojisfovny, veetne urazoveho pojisteni zamestnancu; odpovidajici
pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadeni dila aZ do uplynuti
jednoho roku od data predani dila, ktere bude uvedeno v predavacim protokolu;
•
Pojisteni odpovednosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisteni vsech
vozidel, ktera budou uzivana v souvislosti s dilem;

3.

4.

SKODY ZPUSOBENE TllliTIM OSOBAM (VCE1l'JE MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu, kteni bude pokryvat odpovednost za
skodu zpusobenou na zivote, zdravi a majetku tfetich osob, vcetne majetku Objednatele,
Cinnosti provadenou v souvislosti s provadenim dila.
Zhotovitel predlozi Objednateli doklady 0 pojisteni na vyzadani Objednatele nebo
zastupce objednatele i kdykoliv v prubehu provadeni dila.

XII.
1.

2.

3.

4.

Predani dila

Predani dila probiha jako rizeni, jehoz predmetem je setfeni 0 skutecnem stavu
dokonceneho dila na stavenisti za ucasti zastupce objednatele, Objednatele a
Zhotovitele Ci jimi pisemne zmocnenych osob.
Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu 0 predani a prevzeti
zhotoveneho dila. Zhotovitel nejpozdeji 3 kalendarnich dnu predem oznamf zastupci
objednatele, ze dilo je pripraveno k prevzeti. Zhotovitel se zastupcem objednatele
dohodnou harmonogram prejfrnky. Na tomto zaklade zhotovitel svola predavaci a
prej imaci rizeni.
Zhotovitel je povinen u prejimaciho rizeni predat Objednateli minimalne ve tfech
vyhotovenich (original + 2 kopie) veskere nezbytne doklady, zejmena:
•
doklady 0 zajistenf likvidace odpadu vzniklych stavebnfmi pracemi na dile v
souladu s platnYm znenim zakona 0 nakl ad an i s odpady a jeho provadecimi
predpisy;
•
zapisy a protokoly 0 provedeni predepsanych zkousek;
•
zapisy a osvedceni 0 zkouskach poliZitych zarizeni a materiaIu;
•
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych vyrobku;
•
doklady 0 provedeni dalSich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni
o shode pouzitych materiaIu a vyrobku;
•
predpisy k jednotlivym technickym zarizenim a doklady 0 provedeni zaskolenf
obsluhy;
•
manipulacni, provozni rMy, navod na provoz a udr:tbu dna a dokumentaci udrzby;
pokud tyto doklady nepredal dftve. Predava-li se pouze cast dna, preda Zhotovitel
Objednateli doklady tykajici se takove casti dila.
Dale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zhotovitel sepiSe protokol 0 predani a prevzeti dna, ktery bude obsahovat:
oznaceni dna
oznaceni Objednatele a Zhotovitele, cislo a datum uzavreni smlouvy 0 dilo
zahajeni a ukonceni praci na zhotovovanem dne
prohlaseni Objednatele 0 prevzeti dna
datum a misto sepsani protokolu
jmena a podpisy zastupcu Zhotovitele a Objednatele opravnenych dilo predat a
prevzit
seznam predane dokumentace
soupis nakladu od zahajeni po dokonceni dila
termfn vyklizeni staveniste
datum pocatku zaruky za dilo a predpoklMane datum ukonceni zaruky za dilo (v
pripade, ze nedojde k reklamaci a preruseni behu z<lrucni doby)
soupis vad a nedodelku s terminem jej ich odstraneni

5.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere samy 0
sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade smluvni strany sjednaji v
protokolu 0 predani a prevzeti dila tennin odstraneni vad a nedodelku. Nedodrz.eni takto
sjednaneho terminu ze strany Zhotovitele podleha sankci ze strany Objednatele podle
clanku XIV. odstavce 3. teto smlouvy.

XIII. Odpovednost za vady
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na cele dilo bezvyhradnou kompletni zarucni dobu v
deice trvani 36 mesicu tak, ze vsechny jeho casti die teto smlouvy budou po celou dobu
trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladane v PD a touto smlouvou
a dilo bude zpusobile k radnemu uZivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz
dodani a zprovozneni je predmetem teto smlouvy.
Po dobu zarucni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a
zajist'uje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovene technickou specifikaci a touto
smlouvou.
Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, ktere mu vyplyvaji z odpovednosti za vady v
zarucni dobe, je Objednatel opravnen uplatnit sankce sjednane touto smlouvou.
Naklady na reseni reklamaci a odstranovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisU:ne v zarucni dobe.
Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim veci
predanych mu k zpracovani Objednatelem v pripade, ze Zhotovitel ani pri vynalozeni
odbome pece nevhodnost techto veci nemohl zjistit nebo najejich nevhodnost upozomil
a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnez neodpovida za vady zpusobene
dodrz.enfm nevhodnych pokynu danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na
nevhodnost techto pokynu pisemne upozomil a Objednatel na jej ich dodrzeni trval nebo
jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pri vynalozeni odbome pece nemohl zjistit.
Zhotovitel nezodpovida za vady dBa, ktere byly zpusobeny vyssi moci.
Zarucni doba pocina bezet po dokonceni, predani a pi'evzeti a zprovozneni kompletniho
dila a odstraneni veskerych vad a nedodelku zj istenych ph pi'edani a pi'evzeti dBa.
Zarucni doba nebezf po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cast die teto
smlouvy uzivat pro vady dBa, za ktere odpovida Zhotovitel.
Pro ty soucasti dBa, ktere byly v dusl~dku opravnene reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, a to tak, ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bezi zarucni
lhuta opetovne od pocatku ode dne dokonceni a predani prislusneho predmetu
reklamacni opravy Objednateli.
ZPUSOB UPLA TNENi REKLAMACE
10.1. Objednatel je povinen vady pisemne reklamovat u Zhotovitele bez zbytecneho
odkladu po jejich zjisteni. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele
uvedenou v zahlavi teto smlouvy. Za pisemnou reklamaci se povazuje tel. odeslani
oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu Zhotovitele urcenou
Zhotovitelem. V pfipade havarijnich vad postacuje pouze ustni ozmimeni
Objednatele 0 vyskytu takoveto vady na tel. cislo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zarucni lhuty aktualizovat
pi'islusnou e-mailovou adresu a nepretrz.ite funkcni telefonni cislo. V reklamaci
musi by! vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji.
10.2. Objednatel je opravnen pozadovat:
•
odstraneni vady dodanim nahradniho plneni;

11.

•
odstraneni vady opravou, je-li vada opravitelmi.
10.3. Zpusob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na v-yber stirn, ze uvedene zpusoby
je mozne vzajemne kombinovat.
10.4. Za havani je Objednatel opravnen oznaCit takovou vadu, ktera sv}mi nasledky
brani uzivani dila k ueelu vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochazi-li v
dusledku teto vady k omezeni bezneho provozu.
10.5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do poslednfho dne zameni lhuty, pfieemz i
reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zameni lhuty se povazuje za
yeas uplatnenou.
10.6. Reklamace se povazuje za dorueenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny
ukon Objednatele obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V
pnpade ukonu Cinenych postou se rna za to, ze pisemny ukon Objednatele
obsahujicf reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnu ode dne, kdy
Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drziteli postovni licence k
preprave. V pnpade ukonu Cinenych elektronickou postou nebo datovou
schrankou se rna za to, ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se
dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslanf takoveho pisemneho ukonu z
adresy elektronicke posty nebo datove schranky Objednatele na adresu
elektronicke posty nebo datove schranky Zhotovitele.
PODMINKY ODSTRANENi REKLAMOV ANYCH V AD
11.1. Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstraneni vady, je Zhotovitel povinen
neprodlene po obdrzeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranenf
reklamovane vady a nastoupit na opravu nejpozdeji do deseti dnu od nahlasenf
zavady.
11.2. Zhotovitel musi vzdy pisemne sdelit v jakem terminu vadu(y) odstrani.
11.3. Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstraneni reklamovane vady ani do 30
kalendamich dnf po obddeni reklamace Objednatele, nebude-li v konkretnim
pfipade dohodou smluvnich stran sjednano jinak, je Objednatel opravnen povefit
odstranenim vady jinou odbome zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskere takto vznikle naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 30 dnu ode dne,
kdy obdrzel pisemnou v-yzvu Objednatele k uhrazeni techto nakladu. Uhrazenim
nakladu na odstraneni vad jinou odbome zpusobilou osobou podle tohoto
odstavce neni doteeno pravo objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty dIe e1. XIV. odst. 3. teto smlouvy. V pfipade, ze Zhotovitel
naklady na odstraneni reklamovane vady neuhradi, je Objednatel opravnen sve
finaneni n<lroky po Zhotoviteli vymahat.
11.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovne uvede, ze se jedna 0 havarii, je
Zhotovitel povinen zahajit prace na odstranovani havarijni vady nejpozdeji do 24
hodin po obdrieni reklamace (oznameni), nebude-li v konkretnim pripade
dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi bYt uzavrena
pisemne, pfieemz pro tyto potfeby se za uzavreni pisemne dohody povazuje
situace, kdy se setkaji projevy yule smluvnich stran ucinene elektronicky nebo
faxem .
11.5. Nezahaji-li Zhotovitel pnice k odstraneni reklamovane havarijni vady ve
sjednanem terminu po obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel
opravnen poverit odstranenim havarijni vady jinou odborne zpusobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskere takto vznikle naklady Objednatele
uhradi Zhotovitel do 30 dnu ode dne, kdy obdrzel pisemnou v-yzvu Objednatele k
uhrazeni techto nakladu. Uhrazenim nakladu na odstraneni vad jinou odbome
zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni doteeno pnivo Objednatele

12.

13.

pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty die c1. XIV. odst. 3. tt~to
smlouvy. V pfipade, ze Zhotovitel miklady na odstraneni reklamovane havarijni
vady neuhradi, je Objednatel opnivnen sve financni miroky po Zhotoviteli
vymahat.
11.6. Prokaze-li se, ze Objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze na jim
reklamovanou vadu se nevztahuje zfuuka Zhotovitele, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli veskere jemu vznikle naklady v souvislosti s odstranenim
vady.
11.7. Objednatel je povinen umoznit pracovnikum Zhotovitele pfistup do mist, do
kterych je nezbytny pfistup k odstraneni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel
v prodleni s terminem zahajeni praci na odstraneni vady ani s terminem pro
odstraneni vad y.
LHlJTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD
12.1. Lhutu pro odstraneni reklamovanych vad sjednaji obe smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamovane vady. Nedojde-li mezi obema stranami k dohode 0
terminu odstraneni reklamovane vady, piati, ze reklamovana vada musi by!
odstranena nejpozdeji do 30-ti kalendarnich dni ode dne uplatneni reklamace
Objednatelem.
12.2. Lhutu pro odstraneni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie
sjednaji obe smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamovane vady. Nedojde-li
mezi obema stranami k dohode 0 terminu odstraneni reklamovane vady (havarie)
plat!, ze havarie musi by! odstranena nejpozdeji do 48 hodin od okamziku
upiatneni reklamace (oznameni) Objednatelem.
12.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstraneni reklamovane vady ve sjednanem
terminu, je objednatel opravnen povent odstranenim reklamovane vady jinou
odborne zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskere takto vznikle
naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 30 dnu ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu Objednatele k uhrazeni tech to nakladu. Uhrazenim nakladu na odstraneni
vad jinou odborne zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo
Objednatele pOZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty die Cl. XIV. odst.
3. teto smlouvy. V pripade, ze Zhotovitel naklady na dokonceni odstraneni
reklamovane vady neuhradi, je Objednatel opravnen sve financni naroky po
Zhotoviteli vymahat.
12.4. 0 odstraneni reklamovane vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterem potvrdi
prevzeti dokoncenych praci na odstraneni vady a odstraneni vady nebo uvede
duvody, pro ktere odmita opravu prevzit.
V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 obcanskeho zakoniku.

XIV.

1.

2.

Smluvni pokuty

Pri prodleni zhotovitele se splnenim jeho zavazku v terminu sjednanem smluvnimi
stranami v c1. III. teto smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vYsi 2 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodlenL
V pripade prodleni Zhotovitele s nastupem na odstraneni reklamovanych vad v zarucni
dobe je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vYsi 1 000 Kc za
kaZdy pfipad a kalendarni den prodlenL Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri
prodleni s plnenim sjednaneho terminu odstraneni reklamovanych vad v zarucni dobe, a
to za kaZdy pfipad a kalendarni den prodleni.

3.
4.
5.
6.

V pfipade, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pri realizaci dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- Kc za kazdy zjisteny pripad poruseni.
Smluvni pokutou neni jakkoliv dotceno pnivo na mihradu skody z tehoz titulu.
Pokud zavazek provest dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanika mirok na smluvni
pokutu, ktera souvisi s dfivejsim porusenim povinnosti.
Smluvni pokuty podle teto smlouvy mohou bYt uplatneny vedle sebe, tzn., ze je-li
jednimjedminim Ci opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnostf vyplYvajicich mu
z teto smlouvy zajistenych sankci, je Objednatel opravnen vsechny tyto smluvni pokuty
uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnenym smluvnim pokutam podridit.

XV.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpusobem, muze druM strana bez zbytecneho
odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatne je takove poruseni povinnosti, 0 nemz strana
porusujici smlouvu jiz pri uzavreni smlouvy vedela nebo musela vedet, ze by druha
strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala; v ostatnich pripadech se
rna za to, ze poruseni podstatne neni.
Strana muze od smlouvy odstoupit bez zbytecneho odkladu pote, co z chovani druM
strany nepochybne vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpusobem, a neda-li na
vyzvu opravnene strany primerenou j istotu.
Jakmile strana opravnena odstoupit od smlouvy oznami druM strane, ze od smlouvy
odstupuje, nebo ze na smlouve setrvava, nemuze volbu jiz sarna zmenit.
Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatne poruseni smluvni povinnosti ·a
nevyuzila sve pravo, nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdeji s odkazem na obdobne
jednani druM strany.
Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.
Plnil-li dluznik zcasti, muze veritel od smlouvy odstoupit jen ohledne nesplneneho
zbytku plneni. Nema-li vsak castecne plneni pro veritele vyznam, muze verite I od
smlouvy odstoupit ohledne celeho plneni.
Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho ucinku prava a povinnosti strano Tim
nejsou dotcena prava tretich osob nabyta v dobre vireo
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z
prodleni, pokud jiz dospel, prava na nahradu skody vznikle z poruseni smluvni
povinnosti ani ujednani, ktere rna vzhledem ke sve povaze zavazovat strany i po
odstoupeni od smlouvy, zejmena ujednani 0 zpusobu reseni sporu. Byl-li dluh zajisten,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisteni.

XVI.
1.

Odstoupeni od smlouvy

Ochrana informaci

Objednatel rna v souladu se zakonem cislo 10611999 Sb., 0 svobodnem pristupu k
informacim, v platnem zneni, a v souladu s ustanovenim § 147a zakona c. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, v platnem zneni povinnost zverejnit cely obsah teto smlouvy,
vc. jejich zmen a dodatku, vysi skutecne uhrazene ceny za dilo a seznam subdodavatelu
Zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, ze je seznamen se skutecnosti, ze poskytnuti techto
informaci se die citovaneho zakona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a
zavazuje se poskytnout Objednateli soucinnost ph sestaveni seznamu subdodavatelU,
jak mu vyplyva z ustanoveni § 147a zakona c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach, v
platnem zneni.

2.

OCHRANA PMV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI
Zhotovitel je povinen pfi realizaei teto smlouvy nalezite respektovat prava k
prumyslovemu a dusevnimu vlastnietvi, ktera by mohla by-t v souvislosti s plnenim teto
smlouvy dotcena a nese plnou odpovednost za vypofadani naroku vseeh tfetieh osob,
ktere by mohly by-t v teto souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou
pravni ochranu uvedenych pray i v zavazkovyeh pravnieh vztazieh ke svym
subdodavatel urn.

XVII. Zaverecna ustanoveni
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Pokud neni v teto smlouve vyslovne uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel zastupei
objednatele a Objednateli veskere pisemne dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenieh,
ktera budou slouzit pro vnitfni potfeby Objednatele. Zmenu opravnenyeh osob nebo
zmenu rozsahu opravneni teehto osob, stejne tak zmenu udaju uvedenyeh v zahlavi teto
smlouvy je nutno oznamit druhe smluvni strane pisemne. Ucinnost rna takovato zmena
dnem doruceni.
Zhotovitel prohlasuje, ze neporusuje eticke principy, prineipy spolecenske odpovednosti
a zakladni lidska prava.
Pro feseni sporu smluvnich stran z teto smlouvy sjednavaji smluvni strany ve smyslu
§ 89a zakona c. 9911963 Sb., obcansky soudni fad, ve zneni pozdejsieh pfedpisu,
ucinneho v dobe uzavreni teto smlouvy, mistni pfislusnost veene pfislusneho soudu
v Bme.
Zhotovitel neni opravnen pfevest bez predchoziho pisernneho souhlasu Objednatele sva
prava a zavazky, vyplYvajici z teto smlouvy na tfeti osobu.
Tuto smlouvu lze menit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s
pofadovym cislem ke smlouve 0 dilo a potvrzenymi opravnenYmi zastupei obou
smluvnieh strano
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopiseeh, z niehZ 2 obdrzi Objednatel a 2
Zhotovitel.
Tato smlouva nabyva platnosti a uCinnosti dnem podpisu opravnenych zastupeu
smluvnieh strano
Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou tyto pfilohy:
•
pfiloha cislo 1.
ROZPOCET
Smluvni strany se dohodly, ze jejich vztahy touto smlouvou neupravene se fidi
pfislusnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku v platnem zneni, nevyplyva-li z
ujednani v teto smlouve j inak.
Smluvni strany shodne a vyslovne prohlasuji, ze doslo k dohode 0 celem obsahu
smlouvy a ze je jim obsah smlouvy dobre znam v eelem jeho rozsahu stirn, ze smlouva
je projevem jejich vazne, prave a svobodne yule a nebyla uzavrena v tisni ci za napadne
nevyhodnych podminek. Na dukaz souhlasu pfipojuji opravneni zastupci smluvnich
stran sve vlastnorucni podpisy.
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Svazek č. 4 Soupis prací - výkaz výměr zakázka „Chodníky v obci Podolí“

REKAPITULACE STAVBY
Cena
Cena celkem
celkem bez včetně DPH
0
0

A

CHODNÍK U KOSTELA

B

CHODNÍK K AGROPOD

0

0

Všeobecné a konstrukční práce
SO 101
SO 103

0
0
0

0
0
0

CELKEM za zakázku (převod do krycího listu
nabídky)

0

0

Datum:…………………………………………………………..
Jméno, funkce a podpis osoby odpovědné za účastníka
…………………………………………………………………….

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

VŠEOBECNÉ KONST. A P - VŠEOBECNÉ KONST. A PRÁCE SO101
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
OBEC PODOLÍ

IČ:
DIČ:

00282332

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

#ODKAZ!

Poznámka:

0,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
0,00
0,00

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

VŠEOBECNÉ KONST. A P - VŠEOBECNÉ KONST. A PRÁCE SO101
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
OBEC PODOLÍ
#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

VŠEOBECNÉ KONST. A P - VŠEOBECNÉ KONST. A PRÁCE SO101
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ Typ

OBEC PODOLÍ
#ODKAZ!
Kód

Projektant: #ODKAZ!

Popis

MJ

Množství

Náklady soupisu celkem
D

D1

#ODKAZ!

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

0,00

Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0

K 001

Zařízení staveniště

kpl

1,000

0,00

0

K 002

Kompletační činnost

kpl

1,000

0,00

0

K 003

Zaměření skutečného provedení stavby

kpl

1,000

0,00

0

K 004

Přechodné dopravní značení

kpl

1,000

0,00

0

K 005

Zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí

kpl

1,000

0,00

0

K 007

Statické zatěžovací zkoušky zemní pláně

kpl

1,000

0,00
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Cenová
soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

so101 - so101
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
OBEC PODOLÍ

IČ:
DIČ:

00282332

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

#ODKAZ!

Poznámka:

0,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
0,00
0,00

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

so101 - so101
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
OBEC PODOLÍ
#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - Zemní práce

0,00

D2 - Komunikace

0,00

D3 - Ostatní konstrukce a práce

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

so101 - so101
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ Typ

OBEC PODOLÍ
#ODKAZ!
Kód

Projektant: #ODKAZ!

Popis

MJ

Množství

Náklady soupisu celkem
D1

D
1

K 113106123

PSC

2

K 113107131

#ODKAZ!

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

0,00

Zemní práce

0,00

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

m2

16,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

16,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

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 (kromě silničních dílců), 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.

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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PČ Typ

Kód

PSC

3

K 113107122

PSC

4

K 113107142

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2

47,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

15,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl.
vrstvy přes 50 do 100 mm
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PČ Typ

Kód

PSC

5

K 113202111

PSC

6

K 121101103

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

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

39,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

8,850

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do
250 m
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PČ Typ

Kód

PSC

7

K 181305111
PSC

8

K 162306112

PSC

9

K 181301102

PSC

10

K 122201101

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

Převrstvení ornice na skládce

m3

8,850

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

8,850

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

59,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

16,592

0,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít i pro převrstvení podorniční vrstvy a rekultivovatelných zemin. 2. Objem
převrstvené ornice se měří v nakypřeném stavu.

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných
zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v
násypišti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností
nejsou vyšší než +- 0,5 m, c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště.

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
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.

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ

Kód

PSC

11

K 167101102

PSC

12

K 122201109

PSC

13

K 162701103

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
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.

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

m3

72,442

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

16,592

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

25,992

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

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
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
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.

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 7 000 do 8 000 m
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.
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PČ Typ
14

Kód

K 171201201

PSC

15

K 171201211

PSC

16

K 181951102

Popis
Uložení sypaniny na skládky

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

m3

25,992

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

46,785

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

78,083

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

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.

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

Kód

PSC

17

K 181411131

PSC

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

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

m2

18,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

18

M 005724100

osivo směs travní parková

kg

0,720

0,00 CS ÚRS 2017 01

19

K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo
na svahu do 1:5

m2

18,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

18,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

18,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

18,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

20

K 183403114
PSC

21

K 183403153
PSC

22

K 183403161

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.

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro
obdělání půdy aktivními branami.

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro
obdělání půdy aktivními branami.

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

Kód

23

D2
K 451571311

25

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Komunikace

0,00

Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm

m2

68,333

0,00 CS ÚRS 2017 01

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

m2

68,333

0,00 CS ÚRS 2017 01

K 596211113

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 300 m2

m2

68,333

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

65,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

2,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

M 592451100

dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

P

27

J.cena
[CZK]

K 564861111

PSC

26

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V
cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod
kterou je lože určeno.

PSC

24

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro
obdělání půdy aktivními branami.

PSC

D

Popis

M 592451190

dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

P

28

M 592453260

dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní

m2

2,700

0,00 CS ÚRS 2017 01

29

K 577134111

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

m2

15,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

15,600

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

11,700

0,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PSC

30

K 577165111

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

PSC

31

K 564851111

D

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

D3

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

Ostatní konstrukce a práce
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0,00

PČ Typ
32

Kód

K 916231213

PSC

Popis

MJ

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

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

m

39,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

kus

39,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m

40,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

33

M 592174120

obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x20 cm

34

K 916131213

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

Množství

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.

35

M 592174650

obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm

kus

40,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

36

K 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C
16/20

m3

4,750

0,00 CS ÚRS 2017 01

37

K 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

m

39,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m

39,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m

30,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m

30,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

38

K 919731122

PSC

39

K 919112213
PSC

40

K 919121213

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo
zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na
vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady
jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky
10 mm, hloubky 25 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky
10 mm, hloubky 25 mm
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.
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PČ Typ
41

Kód

K 997221571

PSC

42

K 997221579

PSC

43

K 997221611
PSC

44

K 997013801

PSC

45

K 997221845

PSC

46

K 997006551

PSC

Popis

MJ

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

t

15,825

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

110,775

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

15,825

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

12,300

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

3,525

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

15,825

0,00 CS ÚRS 2017 01

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

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
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.

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

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

Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
Poznámka k souboru cen:
1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí.

47

K 998223011

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

t

69,531

48

K DM

Přesun dopravní značky

ks

5,000
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0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

so103 - so103
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
OBEC PODOLÍ

IČ:
DIČ:

00282332

Uchazeč:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

IČ:
DIČ:

#ODKAZ!
#ODKAZ!

#ODKAZ!

Poznámka:

0,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

v
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CZK

Výše daně
0,00
0,00

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

so103 - so103
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
OBEC PODOLÍ
#ODKAZ!

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - Zemní práce

0,00

D2 - Komunikace

0,00

D3 - Ostatní konstrukce a práce

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

so103 - so103
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ Typ

OBEC PODOLÍ
#ODKAZ!
Kód

Projektant: #ODKAZ!

Popis

MJ

Množství

Náklady soupisu celkem
D1

D
0

K 113107122

PSC

#ODKAZ!

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

0,00

Zemní práce

0,00

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
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.

Strana 19 z 32

m2

51,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

PČ Typ
0

Kód

K 113107142

PSC

0

K 121101103

PSC

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Popis

MJ

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl.
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2

51,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

17,550

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do
250 m
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.

Strana 20 z 32

PČ Typ
0

Kód

K 181305111
PSC

0

K 162306112

PSC

0

K 181301102

PSC

0

K 122201101

PSC

0

K 167101102

Popis

MJ

Převrstvení ornice na skládce

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

m3

17,550

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

17,550

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

117,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

26,903

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

95,453

0,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít i pro převrstvení podorniční vrstvy a rekultivovatelných zemin. 2. Objem
převrstvené ornice se měří v nakypřeném stavu.

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných
zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v
násypišti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností
nejsou vyšší než +- 0,5 m, c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště.

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
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.

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
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.

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

Kód

PSC

0

K 122201109

PSC

0

K 162701103

PSC

0

K 171201201

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

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

m3

26,903

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

37,103

0,00 CS ÚRS 2017 01

m3

37,103

0,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
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.

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 7 000 do 8 000 m
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.

Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ

Kód

PSC

0

K 171201211

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

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

66,786

0,00 CS ÚRS 2017 01

PČ Typ

Kód

PSC

0

K 181951102

PSC

0

K 181411131

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

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

m2

121,892

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

43,900

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

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

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.

PSC

0

M 005724100

osivo směs travní parková

kg

1,756

0,00 CS ÚRS 2017 01

0

K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice
souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo
na svahu do 1:5

m2

43,900

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

43,900

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

43,900

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

43,900

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

PSC

0

K 183403114

Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro
obdělání půdy aktivními branami.

PSC

0

K 183403153

K 183403161

0

D2
K 451571311

PSC

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro
obdělání půdy aktivními branami.

PSC

D

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro
obdělání půdy aktivními branami.

PSC

0

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

Komunikace

0,00

Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V
cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod
kterou je lože určeno.
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m2

97,392

0,00 CS ÚRS 2017 01

PČ Typ
0

0

Kód

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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

m2

97,392

0,00 CS ÚRS 2017 01

K 596211113

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 300 m2

m2

97,392

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

90,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

4,320

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

M 592451100

dlažba skladebná betonová základní 20x10x6 cm přírodní
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

P

0

MJ

K 564861111

PSC

0

Popis

M 592451190

dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

P

0

M 592453260

dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní

m2

5,020

0,00 CS ÚRS 2017 01

0

K 577134111

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

m2

26,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

20,800

0,00 CS ÚRS 2017 01

m2

15,600

0,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PSC

0

K 577165111

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

PSC

0

K 564851111

D
0

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm

D3
K 916231213

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

Ostatní konstrukce a práce

0,00

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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m

98,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

PČ Typ

Kód

PSC

Popis

MJ

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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.

0

M 592174120

obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x20 cm

0

K 916131213

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

Množství

kus

99,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m

66,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

0

M 592174650

obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm

kus

56,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

0

M 592174690

obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm

kus

4,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

0

M 592174680

obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm

kus

7,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

0

K 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C
16/20

m3

9,520

0,00 CS ÚRS 2017 01

0

K 919735112

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

m

66,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m

66,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

m

59,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

0

K 919731122

PSC

0

K 919112213
PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo
zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na
vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady
jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky
10 mm, hloubky 25 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.
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PČ Typ
0

Kód

K 919121213

PSC

0

K 997221571

PSC

0

K 997221579

PSC

0

K 997221611
PSC

0

K 997221845

PSC

0

K 997006551

PSC

0

K 998223011

Popis

MJ

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky
10 mm, hloubky 25 mm

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

m

59,000

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

11,985

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

83,895

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

11,985

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

11,985

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

11,985

0,00 CS ÚRS 2017 01

t

110,143

0,00 CS ÚRS 2017 01

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.

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km
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.

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
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.

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

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

Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
Poznámka k souboru cen:
1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí.

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do
200 m jakékoliv délky objektu
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Rozpočet
Objekt
SO 04
Stavba
2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
1
Název objektu

A CHODNÍK U KOSTELA

Chodník u kostela
Název stavby

Chodníky v obci Podolí

Atelier 22.Kroftova 45.Brno
Projektant
Zpracovatel projektu Atelier 22.Kroftova 45.Brno
Obec Podolí u Brna 664 03
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval

JKSO
SKP
Měrná jednotka
Počet jednotek
Náklady na m.j.
Typ rozpočtu

0
0

Zakázkové číslo
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z PSV celkem
R M práce celkem
N M dodávky celkem
ZRN celkem

Ostatní rozpočtové náklady
0 Zařízení staveniště
0 Ostatní náklady spojené s realizací zakázky
0
0
0

HZS
ZRN+HZS

0
0 Ostatní náklady neuvedené
0 Ostatní náklady celkem
Za zhotovitele
Jméno :

ZRN+ost.náklady+HZS

Vypracoval
Jméno :

0
0
Za objednatele
Jméno :

Datum :

Datum :

Datum :

Podpis :

Podpis:

Podpis:

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

21,0
21,0
0,0
0,0

%
%
%
%

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0
0

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :
Objekt :

Rozpočet : 1
Chodník u kostela

A CHODNÍK U KOSTELA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl
1
5
91
96
99
721

HSV

Zemní práce
Komunikace
Doplňující práce na komunikaci
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Vnitřní kanalizace

CELKEM OBJEKT

PSV
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Dodávka
0
0
0
0
0
0
0

Montáž

HZS
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN
Zařízení staveniště
Ostatní náklady spojené s realizací zakázky
CELKEM VRN

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Kč
0
0

% Základna
3,0
0
2,0
0

Kč

0
0
0
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Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :

Chodník u kostela

P.č. Číslo položky

Díl: 1
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Rozpočet: 1

A CHODNÍK U KOSTELA
Název položky

MJ

množství cena / MJ

celkem (Kč)

Zemní práce

113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
113107121R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm
113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm
kolem nových obrubníků:30,00*0,25
113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm
113107241R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm
litý asfalt:6,00
113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
bet.obruba:4,00
silniční:5,00
zahradní:15,00
121112112U00 Sejmutí ornice tl 15-cm ručně -50m
70,00*0,20
139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
obrubníky:30,00*0,30*0,30
vpusť:5,00*0,50*0,20
kanalizace:5,00*0,60*(0,50+1,00)/2
162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
ornice na deponii a zpět:20,00*0,20*2
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
výkopek a přebytek ornice:5,45+10,00
167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
ornice:20,00*0,20
172261202T00 Poplatek za uložení zeminy na skládku
174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním
kanalizace:5,00*0,60*(0,50+1,00)/2
180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině
181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění
181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
181305111R00 Převrstvení ornice na skládce
183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině
183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině
183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině
00572400
Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI
20,00*0,05*1,05

m2
m2
m2
m2
m2
m

m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m3
m2
m2
m2
kg

52,00
52,00
7,50
7,50
6,00
6,00
6,00
24,00
4,00
5,00
15,00
14,00
14,00
5,45
2,70
0,50
2,25
8,00
8,00
15,45
15,45
4,00
4,00
15,45
2,25
2,25
20,00
20,00
132,00
20,00
4,00
20,00
20,00
20,00
1,05
1,05

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5
Komunikace

23 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
6,00+52,00+70,00+4,00
24 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
25 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě
26 59245040
Dlažba zámková GRANIT 20/10/6 natíraná
(132,00-4,00)*1,02
27 59245042
Dlažba zámková GRANIT 20/10/6 barevná reliefní
4,00*1,02

m2
m2
m2
m2
m2

132,00
132,00
132,00
132,00
130,56
130,56
4,08
4,08

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 91
Doplňující práce na komunikaci

28 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou
29 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5
30 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5
obrubníky:30,00*0,30*0,20
vpusť:5,00*0,50*0,20
31 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm
pro nové obrubníky:30,00
32 P
Oprava stávající vozovky po osazení nových obrub
vč.zálivky modifikovaným asfaltem
Obrubník chodníkový ABO 1000/80/250
33 59217423
34 59217472
Obrubník silniční 1000/150/250 šedý
35 59217480
Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250
36 59217481
Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

m
m
m3

m

m
kus
kus
kus
kus

14,50
30,00
2,30
1,80
0,50
30,00
30,00
30,00
15,00
28,00
1,00
1,00
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Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
P.č. Číslo položky

Díl: 96
37
38
39
40
41

Rozpočet: 1

A CHODNÍK U KOSTELA

Chodník u kostela
Název položky

MJ

množství cena / MJ

celkem (Kč)

Bourání konstrukcí

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti

t
t
t
t
t

21,12
380,10
21,12
21,12
21,12

42 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

t

71,98

43 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm
44 721
Vpust liniová ACO-DRAIN S 100 v beton.loži s
litinovou mřížkou a syfonem
Napojení vpusti na stávající vpust
45 7212
46 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

m

5,00

m
ks
%

5,00
1,00
158,48

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 99
Staveništní přesun hmot

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 721
Vnitřní kanalizace

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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