
REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Aquacentrum Teplice p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47304707

ing. Tomáš Vrátil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

2022-03-09_VAR3

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-03-09_VAR3

Zakázka:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum:

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

STA

STA0,000,0022 Sociální zařízení IMOB

0,00 0,00

Sociální zařízení17 0,00 0,00

0,0020 Sociální zařízení 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

16 0,00Sociální zařízení 0,00

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

22. 3. 2022

ing. Tomáš Vrátil

STAVEBNÍ ROZPOČTY 

s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Aquacentrum Teplice p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47304707

ing. Tomáš Vrátil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

16 - Sociální zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant: ing. Tomáš Vrátil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

16 - Sociální zařízení

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant: ing. Tomáš Vrátil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135101

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV 10,000*0,25 2,500

VV Součet 2,500

2 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako 

podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních 

nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod 

izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 

kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení 

povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

4 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 3,104 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013151

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou 

dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 

rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), 

užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu 

se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, 

že není možné instalovat jeřáb. 

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,104 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

16 - Sociální zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 

odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 

oceňuje cenou 997 01-3511. 

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 27,936 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 

odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 

oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 3,104*9 "Přepočtené koeficientem množství 27,936

VV Součet 27,936

8 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 3,104 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 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. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

9 K 721210813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210813

10 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211422

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

11 K 722130803 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130803

12 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174002

13 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

14 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112171

15 K 725211601
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 

šířka umyvadla 500 mm
soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211601

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným 

sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou 

započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-

56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. 

16 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m 

v objektech výšky do 6 m
t 1,579 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590811

17 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801

18 K 725822663R
Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 7 s a 3 

l/min
soubor 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850

20 K 725841341R Baterie sprchové podomítkové s omezenou dobou výtoku a pevnou sprchou, směšovaná voda soubor 2,000 0,00

21 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725850800

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

22 K 763135611 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce 

na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

23 M 59030570.1 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm do vlhkého prostředí m2 0,630 0,00

24 K 763135881 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135881

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. 

nosné konstrukce i panelů. 

25 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,005 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

26 K 998763181
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,005 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

27 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

28 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 

771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

29 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810

30 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

31 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,600

VV Součet 6,600

32 K 771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném 

prostoru
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577112

33 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 

spárovací tmel
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577114

34 K 771577115 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577115

35 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 13,050 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. 

Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

VV 1,7*4 6,800

VV 1,35*2 2,700

VV 1,15*2 2,300

VV 1,575*2 3,150

VV 0,9*2 1,800

VV -0,8*5 -4,000

VV 0,15+0,15 0,300

VV Součet 13,050

36 K 771591207 Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591207

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah 

zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 

77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

37 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 21,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

VV Součet 21,000

38 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011

39 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,188 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

40 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,188 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

41 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou 

započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu 

vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

42 K 781131207 Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 11,200 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131207

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -

1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 

náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2 12,200

VV -0,8*2 -1,600

VV 0,15*2*2 0,600

VV Součet 11,200

43 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 39,200 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11,2*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 39,200

VV Součet 39,200

44 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou 

započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu 

vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2 12,200

VV -0,8*2 -1,600

VV (1,7+1,15+1,15+1,7)*1,5 8,550

VV -0,8*1,5 -1,200

VV -0,8*1,5*2 -2,400

VV (1,575+1,575+0,9+0,9)*1,5 7,425

VV -0,8*1,5 -1,200

VV Součet 21,775

45 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810

VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2 12,200

VV -0,8*2 -1,600

VV (1,7+1,15+1,15+1,7)*1,5 8,550

VV -0,8*1,5 -1,200

VV -0,8*1,5*2 -2,400

VV (1,575+1,575+0,9+0,9)*1,5 7,425

VV -0,8*1,5 -1,200

VV Součet 21,775

46 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

47 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 23,953 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,775*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,953

VV Součet 23,953

48 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

49 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477115

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

50 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,557 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

51 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,557 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

52 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303

VV (0,8+1,97+1,97)*0,4*2 3,792

VV Součet 3,792

53 K 783324101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324101

54 K 783324201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324201

55 K 783327101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 7,584 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783327101

VV 3,792*2 7,584

VV Součet 7,584

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

56 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,615 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*0,45 2,745

VV -0,8*0,45 -0,360

VV (1,7+1,15+1,15+1,7)*(2,45-1,5) 5,415

VV -0,8*(2,45-1,5) -0,760

VV -0,8*(1,97-1,5)*2 -0,752

VV (1,575+1,575+0,9+0,9)*(2,45-1,5) 4,703

VV -0,8*(1,97-1,5) -0,376

VV Součet 10,615

Strana 10 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783327101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 784161401
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 10,615 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784161401

58 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 4,728 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV 0,8*1,97*3 4,728

VV Součet 4,728

59 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,615 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

60 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 10,615 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
61 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 11,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301

VV "Demontáž a zpětná monráž Dávkovače mýdla 

VV 2 2,000

VV "Demontáž  az zpětná montáž zásobník na papírové utěrky

VV 2 2,000

VV "Demontáž a zpětná montáž zásobníků dezinfekce

VV 2 2,000

VV "demontáž a zpětná montáž zásobníku toaletního papíru

VV 2 2,000

VV "Demontáž a zpětná montáž háčků na ručníky

VV 3 3,000

VV Součet 11,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

62 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Aquacentrum Teplice p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47304707

ing. Tomáš Vrátil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

17 - Sociální zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant: ing. Tomáš Vrátil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

17 - Sociální zařízení

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant: ing. Tomáš Vrátil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135101

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV 10,000*0,25 2,500

VV Součet 2,500

2 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako 

podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních 

nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod 

izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 

kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení 

povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

4 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 3,104 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013151

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou 

dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 

rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), 

užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu 

se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, 

že není možné instalovat jeřáb. 

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,104 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

17 - Sociální zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 

odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 

oceňuje cenou 997 01-3511. 

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 27,936 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 

odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 

oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 3,104*9 "Přepočtené koeficientem množství 27,936

VV Součet 27,936

8 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 3,104 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 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. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

9 K 721210813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210813

10 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211422

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

11 K 722130803 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130803

12 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174002

13 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

14 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112171

15 K 725211601
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 

šířka umyvadla 500 mm
soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211601

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným 

sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou 

započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-

56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. 

16 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m 

v objektech výšky do 6 m
t 1,579 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590811

17 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801

18 K 725822663R
Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 7 s a 3 

l/min
soubor 1,000 0,00

Strana 15 z 44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211422
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130803
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112171
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211601
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850

20 K 725841341R Baterie sprchové podomítkové s omezenou dobou výtoku a pevnou sprchou, směšovaná voda soubor 2,000 0,00

21 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725850800

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

22 K 763135611 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce 

na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

23 M 59030570.1 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm do vlhkého prostředí m2 0,630 0,00

24 K 763135881 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135881

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. 

nosné konstrukce i panelů. 

25 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,005 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

26 K 998763181
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,005 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

27 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

28 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 

771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

29 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810

30 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

31 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,600

VV Součet 6,600

32 K 771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném 

prostoru
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577112

33 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 

spárovací tmel
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577114

34 K 771577115 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577115

35 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 13,050 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. 

Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

VV 1,7*4 6,800

VV 1,35*2 2,700

VV 1,15*2 2,300

VV 1,575*2 3,150

VV 0,9*2 1,800

VV -0,8*5 -4,000

VV 0,15+0,15 0,300

VV Součet 13,050

36 K 771591207 Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591207

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah 

zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 

77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

37 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 21,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

VV Součet 21,000

38 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011

39 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,188 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

40 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,188 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

41 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou 

započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu 

vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

42 K 781131207 Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 11,200 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131207

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -

1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 

náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2 12,200

VV -0,8*2 -1,600

VV 0,15*2*2 0,600

VV Součet 11,200

43 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 39,200 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11,2*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 39,200

VV Součet 39,200

44 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou 

započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu 

vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2 12,200

VV -0,8*2 -1,600

VV (1,7+1,15+1,15+1,7)*1,5 8,550

VV -0,8*1,5 -1,200

VV -0,8*1,5*2 -2,400

VV (1,575+1,575+0,9+0,9)*1,5 7,425

VV -0,8*1,5 -1,200

VV Součet 21,775

45 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810

VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2 12,200

VV -0,8*2 -1,600

VV (1,7+1,15+1,15+1,7)*1,5 8,550

VV -0,8*1,5 -1,200

VV -0,8*1,5*2 -2,400

VV (1,575+1,575+0,9+0,9)*1,5 7,425

VV -0,8*1,5 -1,200

VV Součet 21,775

46 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

47 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 23,953 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 21,775*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 23,953

VV Součet 23,953

48 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

49 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 21,775 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477115

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

50 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,557 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

51 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,557 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

52 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303

VV (0,8+1,97+1,97)*0,4*2 3,792

VV Součet 3,792

53 K 783324101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324101

54 K 783324201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324201

55 K 783327101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 7,584 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783327101

VV 3,792*2 7,584

VV Součet 7,584

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

56 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,615 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*0,45 2,745

VV -0,8*0,45 -0,360

VV (1,7+1,15+1,15+1,7)*(2,45-1,5) 5,415

VV -0,8*(2,45-1,5) -0,760

VV -0,8*(1,97-1,5)*2 -0,752

VV (1,575+1,575+0,9+0,9)*(2,45-1,5) 4,703

VV -0,8*(1,97-1,5) -0,376

VV Součet 10,615
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 784161401
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 10,615 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784161401

58 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 4,728 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV 0,8*1,97*3 4,728

VV Součet 4,728

59 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,615 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

60 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 10,615 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
61 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 11,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301

VV "Demontáž a zpětná monráž Dávkovače mýdla 

VV 2 2,000

VV "Demontáž  az zpětná montáž zásobník na papírové utěrky

VV 2 2,000

VV "Demontáž a zpětná montáž zásobníků dezinfekce

VV 2 2,000

VV "demontáž a zpětná montáž zásobníku toaletního papíru

VV 2 2,000

VV "Demontáž a zpětná montáž háčků na ručníky

VV 3 3,000

VV Součet 11,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

62 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Aquacentrum Teplice p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47304707

ing. Tomáš Vrátil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

20 - Sociální zařízení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant: ing. Tomáš Vrátil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

20 - Sociální zařízení

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

Strana 22 z 44



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant: ing. Tomáš Vrátil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 2,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135101

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV 10,000*0,25 2,500

VV Součet 2,500

2 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako 

podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních 

nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod 

izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 

kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení 

povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

4 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 3,234 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013151

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou 

dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 

rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), 

užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu 

se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, 

že není možné instalovat jeřáb. 

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,234 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

20 - Sociální zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 

odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 

oceňuje cenou 997 01-3511. 

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 29,106 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 

odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 

oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 3,234*9 "Přepočtené koeficientem množství 29,106

VV Součet 29,106

8 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 3,234 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 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. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

9 K 721210813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210813

10 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211422

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

11 K 722130803 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130803

12 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174002

13 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

14 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112171

15 K 725211601
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 

šířka umyvadla 500 mm
soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211601

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným 

sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou 

započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-

56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. 

16 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m 

v objektech výšky do 6 m
t 1,647 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590811

17 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801

18 K 725822663R
Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 7 s a 3 

l/min
soubor 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850

20 K 725841341R Baterie sprchové podomítkové s omezenou dobou výtoku a pevnou sprchou, směšovaná voda soubor 2,000 0,00

21 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725850800

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

22 K 763135611 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce 

na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

23 M 59030570.1 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm do vlhkého prostředí m2 0,664 0,00

24 K 763135881 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135881

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. 

nosné konstrukce i panelů. 

25 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,005 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

26 K 998763181
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,005 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

27 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

28 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 

771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

29 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810

30 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

31 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 6,952 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,952

VV Součet 6,952

32 K 771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném 

prostoru
m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577112

33 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 

spárovací tmel
m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577114

34 K 771577115 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577115

35 K 771577124
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za 

dvousložkový spárovací tmel
m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577124

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

36 K 771577125
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za 

dvousložkové lepidlo
m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577125

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

37 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 13,550 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. 

Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

VV 1,825*4 7,300

VV 1,35*2 2,700

VV 1,15*2 2,300

VV 1,575*2 3,150

VV 0,9*2 1,800

VV -0,8*5 -4,000

VV 0,15+0,15 0,300

VV Součet 13,550

38 K 771591207 Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591207

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah 

zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 

77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6,32 6,320

VV Součet 6,320

39 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 22,120 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 6,32*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 22,120

VV Součet 22,120

40 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 6,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011

41 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,198 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

42 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,198 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

43 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 22,650 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou 

započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu 

vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

44 K 781131207 Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 11,700 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131207

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -

1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 

náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,825+1,825+1,35+1,35)*2 12,700

VV -0,8*2 -1,600

VV 0,15*2*2 0,600

VV Součet 11,700

45 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 40,950 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 11,7*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 40,950

VV Součet 40,950

46 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 22,650 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou 

započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu 

vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,825+1,825+1,35+1,35)*2 12,700

VV -0,8*2 -1,600

VV (1,825+1,15+1,15+1,825)*1,5 8,925

VV -0,8*1,5 -1,200

VV -0,8*1,5*2 -2,400

VV (1,575+1,575+0,9+0,9)*1,5 7,425

VV -0,8*1,5 -1,200

VV Součet 22,650

47 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 22,650 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810

48 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 22,650 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 24,915 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 22,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 24,915

VV Součet 24,915

50 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 22,650 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

51 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 22,650 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477115

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

52 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,580 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

53 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,580 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

54 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303

VV (0,8+1,97+1,97)*0,4*2 3,792

VV Součet 3,792

55 K 783324101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324101

56 K 783324201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 3,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324201

57 K 783327101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 7,584 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783327101

VV 3,792*2 7,584

VV Součet 7,584

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

58 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,966 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV (1,825+1,825+1,35+1,35)*0,45 2,858

VV -0,8*0,45 -0,360

VV (1,825+1,15+1,15+1,825)*(2,45-1,5) 5,653

VV -0,8*(2,45-1,5) -0,760

VV -0,8*(1,97-1,5)*2 -0,752

VV (1,575+1,575+0,9+0,9)*(2,45-1,5) 4,703

VV -0,8*(1,97-1,5) -0,376
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 10,966

59 K 784161401
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 10,966 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784161401

60 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 

dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 4,728 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV 0,8*1,97*3 4,728

VV Součet 4,728

61 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,966 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

62 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 10,966 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
63 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 11,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301

VV "Demontáž a zpětná monráž Dávkovače mýdla 

VV 2 2,000

VV "Demontáž  az zpětná montáž zásobník na papírové utěrky

VV 2 2,000

VV "Demontáž a zpětná montáž zásobníků dezinfekce

VV 2 2,000

VV "demontáž a zpětná montáž zásobníku toaletního papíru

VV 2 2,000

VV "Demontáž a zpětná montáž háčků na ručníky

VV 3 3,000

VV Součet 11,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

64 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Aquacentrum Teplice p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47304707

ing. Tomáš Vrátil DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

22 - Sociální zařízení IMOB

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant: ing. Tomáš Vrátil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

22 - Sociální zařízení IMOB

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Al. Jiráska 3149, 415 01 Teplice Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Aquacentrum Teplice p.o. Projektant: ing. Tomáš Vrátil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612135101

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV 20*0,3 6,000

VV Součet 6,000

2 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako 

podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních 

nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod 

izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při 

kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení 

povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

4 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 2,287 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013151

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou 

dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 

rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), 

užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu 

se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, 

že není možné instalovat jeřáb. 

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,287 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

AQUACENTRUM Teplice – rekonstrukce sociálního zařízení 1.PP

22 - Sociální zařízení IMOB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 

odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 

oceňuje cenou 997 01-3511. 

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 20,583 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené 

skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro 

odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se 

oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 2,287*9 "Přepočtené koeficientem množství 20,583

VV Součet 20,583

8 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 2,287 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 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. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

9 K 721210813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721210813

10 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721211422

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

11 K 722130803 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722130803

12 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174002

13 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

14 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112171

15 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 

mm
soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211681

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným 

sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou 

započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-

56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj. 

16 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291642

17 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725291722

18 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m 

v objektech výšky do 6 m
t 1,463 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590811

19 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801

20 K 725822663R
Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 7 s a 3 

l/min
soubor 1,000 0,00

21 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850

22 K 725841341R Baterie sprchové podomítkové s omezenou dobou výtoku a pevnou sprchou, směšovaná voda soubor 2,000 0,00

23 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

24 K 725850800 Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725850800

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

25 K 763135611 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135611

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce 

na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 

26 M 59030570.1 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm do vlhkého prostředí m2 4,673 0,00

27 K 763135881 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135881

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. 

nosné konstrukce i panelů. 

VV 4,45 4,450

VV Součet 4,450

28 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,037 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

29 K 998763181
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,037 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U 

přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

30 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

31 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 

771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

32 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810

33 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574223

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

34 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 4,895 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,895

VV Součet 4,895

35 K 771577124
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za 

dvousložkový spárovací tmel
m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577124

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

36 K 771577125
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za 

dvousložkové lepidlo
m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771577125

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

37 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 7,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. 

Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

VV (1,8+1,8+2,4+2,4)-0,9 7,500

VV Součet 7,500

38 K 771591207 Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591207

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah 

zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 

77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

39 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 15,575 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4,45*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 15,575

VV Součet 15,575

40 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 4,450 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011

41 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,139 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

42 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,139 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

43 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 18,807 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou 

započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu 

vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,8+1,8+2,4+2,4)*2,45 20,580

VV -0,9*1,97 -1,773

VV Součet 18,807

44 K 781131207 Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 18,807 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131207

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -

1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny 

náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

45 M 24551275 stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená kg 65,825 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 18,807*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 65,825

VV Součet 65,825

46 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 18,807 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou 

započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu 

vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 

materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

47 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 15,027 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810

VV (1,8+1,8+2,4+2,4)*2 16,800

VV -0,9*1,97 -1,773

VV Součet 15,027

48 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 18,807 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

49 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 20,688 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 18,807*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 20,688

VV Součet 20,688

50 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 18,807 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

51 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 18,807 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477115

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

52 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,513 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

53 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,513 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

54 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 1,715 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301303

VV (0,9+2+2)*0,35 1,715

VV Součet 1,715

55 K 783324101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,715 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324101

56 K 783324201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,715 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783324201

57 K 783327101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,715 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783327101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
58 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 14,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301

VV "Demontáž a zpětná monráž Dávkovače mýdla 

VV 2 2,000

VV "Demontáž  az zpětná montáž zásobník na papírové utěrky

VV 2 2,000

VV "Demontáž a zpětná montáž zásobníků dezinfekce

VV 2 2,000

VV "demontáž a zpětná montáž zásobníku toaletního papíru

VV 2 2,000

VV "Demontáž a zpětná montáž háčků na ručníky

VV 3 3,000

VV "Demontáž pevného madla do suti

VV 2 2,000

VV "Demontáž sklopného madla  do suti

VV 1 1,000

VV "Demontáž sedátka do suti

VV 0,5 0,500

VV Součet 14,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

59 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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OST

Soupis

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

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

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

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

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

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

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

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

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

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

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

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

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

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

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

i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.



PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

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

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

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

Kód položky

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

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

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

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

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

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

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

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

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

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

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

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

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



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód rekonstrukce String 20

Rekonstrukce A Název rekonstrukce String 120

Místo N Místo rekonstrukce String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

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

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

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

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

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

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

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



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 20

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

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

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Krycí list soupisu



Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

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

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

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

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

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

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

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

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

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

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

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Soupis prací



Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta


