SMLOUVAODÍLO

Dszﬂısﬂızﬂs

č-=

uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem

„Česká 617 - stavební úpravy koupelen - „D“
uzavřená podle § 2586 a

násl.

zákona

č.

89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

I.

ohjøánøıeız

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr.

zastoupené:

Smluvní strany

panem

E.

Beneše

l,

Ing. Jaroslavem

460 59 Liberec

Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech technických
objektů a zařízení
IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

1

vedoucím oddělení Správy

bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:

Pozemní

se sídlem:

Ruprechtícká 538, Liberec 460 01

zastoupené:

paní Sejkorovou Ivanou, jednatelkou

stavitelství s.r.o.

ve věcech teclmických:
IČ;

27298370

DIČ:

CZ27298370

bankovní spojení:
zapsaný u

KS V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220

(dále jen „zhotOvitel“)

II.

1)

2)

Předmět, účel a místo plnění

Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže.

Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební úpravy stávajících koupelen a přilehlých
prostor vdomě zvláštního určení na koupelny bezbariérové, včetně provedení všech
dalších činností, které jsou S tímto spojeny.

V koupelnách se jedná zejména O tyto stavební a montážní práce:
0
0

Demontáž a likvidace stávajících sanitámích doplňků a zařizovacích předmětů,
uřezání původních kovových závěsů a demontáž kotev;
Demontáž

a

likvidace

obkladů,

dlažeb,

teclmických rozvodů, topidel, zárubní;
0
0
0

Výměna

podkladních betonů,

asf.

izolací,

a vodovodního potrubí v koupelnách a
přilehlých prostorech (prostupy do kuchyní a dalších přiléhajících místnoStí);
elektroinstalace,

kanalizace

Osazování zárubní;
Položení betonové mazaniny;

0

Hydroizolace podlah a stěn;
0 Montáž obkladů a dlažeb včetně lištování a přechodových
0 Malířské práce v cele' ploše koupelen;
0

Montáž zařizovacích předmětů, Silikonování a další dokončovací
Každodermí úklid materiálů z komunikačních prostor;

0

Závěrečný čistý úklid společných

0

3)

lišt;

částí

práce;

domu.

Veškeré činnosti jsou speciﬁkovány v položkových rozpočtech (viz příloha
smlouvy) a dále V projektové dokumentaci zpracované společností
zadávací dokumentace. Zhotovitel prohlašuje,
seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.

že

se

č.

1

které tvoří přílohy

s

uvedenými dokumentacemi

4) Zhotovitel je při realizaci díla povinen:
0

zajistit

bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce

životního prostředí;
0

vlastní realizaci díla řešit tak,
okolí stavby;

i

ochrany

aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a

0 zajistit průběžnou čistotu na staveništi a V jeho okolí
0 provést všeclmy zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně

podrobných technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady,
související s plněním díla;
0 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí,
0 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po
ukončení prací neprodleně do původního stavu.
0

5)

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plné obsazenosti bytů, tzn. že V
bytech bydlí nájemníci. Zhotovitel je povinen v rekonstruovaných koupelnách připojit
každý večer toalety zpět, pokud to dovolí technologické postupy prací.

6) Třídění koupelen:
0 koupelny typu
0

0
0

7)

A » byt číslo 1, 9,

koupelny typu B - nejsou,
koupelny typu C - byt číslo
koupelny typu D - byt číslo

3, 4, 11, 12, 19, 20,
2, 10.

Účelem plnění je modemizace instalací

*

a koupelen.

2

8)

Místo plnění: bytový dům Česká 617, 463 12 Liberec - Vesec, prostory bytů č.
9, 10,11, 12, 19, 20

III.

do

1)

Zahájení

díla:

2)

Termíny

plnění:

tří

1,

2, 3, 4,

Termín plnění

dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli

koupelny do 45 kalendářních dnů od jejího předání (předání
místa provádění prací), lhůta končí dnem protokoláıního předání místa provádění
prací bez vad a nedodělků objednateli.

a) dokončení jednotlivé

ukončení plnění (dokončení stavebních úprav všech koupelen):do 80 kalendářních dnů od zahájení díla. V tomto tennínu se zhotovitel zavazuje
dokončit úpravu poslední koupelny, protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků

b) celkový termín

obj ednateli a předat

mu staveniště.

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy O
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od

převzetí staveniště zahájit plnění této Smlouvy.

4) Lhůta pro dokončení díla počíná bezet dnem protokolámího předání staveniste zhotoviteli
(dále jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolámího předání díla bez
vad a nedodělků obj ednateli.

IV. Staveniste, stavební deník
1)

Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro
stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů

od písemného vyrozumění

staveniště převzít.

vyzve zhotovitele kpřevzetí místa provádění prací. Zhotovitel musí na
písemnou výzvu reagovat a do dvou dnů od písemného vyrozumění místo provádění prací

2) Objednatel
převzít.

3) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a
okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po

dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat za provozu.

4) Předáním staveniště se

rozumí protokolámí předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

5)

Předáním místa provádění prací

6)

O

se

rozumí předání jednotlive' koupelny.

předání staveniste objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a
budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn
odmítnout převzetí staveniště nebo místa provádění prací bezdůvodně nebo pro důvody
nebrárıící zahájení prací, jinak platí, že staveniště 'nebo místo provádění prací (dále jen
staveniště) bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3

provoz

na své

energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný
související se spotřebou všech
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či
náhrady škod či sankce vzniklé či
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky,
okolí.
vyměřené v souvislosti se Staveništěm, jeho existencí a vlivem na

Dodávku

7)

zajistí

na staveniště všem svým zaměstnancům, Subdodavatelům,
a koordinátora BOZP (je-li
osobě vykonávající autorský nebo technický dozor Stavby
osobám oprávněným vstupovat na
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným
osobám zhotovitel odpovídá za
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto
přístup na staveniště osobě
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní
provádění stavby, tuto osobu
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu
její bezpečný pohyb v prostoru
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za

3) Zhotovitel Lunožní přístup

staveniště.

9)

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv
do
hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat
sousedících se staveništěm.

nesmí

mimo

materiál, ani

nemovitostí

staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené
10) Zhotovitel je oprávněn umístit na
staveništi a povaze stavby.

došlo kohrožení nebo ke

postupovat tak, aby
11) Při provádění Stavby nesmí zhotovitel
osob a pokud dojde stavební činností
majetku
a
zdraví
škodě na životním prostředí,
je zhotovitel povinen
k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd.
a současně je
účinků
odstranit závadný stav, přijmout opatření ke Snížení

neprodleně
jednotlivých složkách
povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební čimostí na
životního prostředí vznikly.

12 )

oboustrarmě
pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě
vyklidit, vyčistit a
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště
stavu, tj. zejména odklidit
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého
provizorní přípojky energií. O
veškeré zbytky, demontovat staveništní btuíku, odstranit
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

Do

pěti (5)

počínaje dnem převzetí staveniště řádný,
13 ) Zhotovitel je povinen vést o provádění Stavby
deııík“) a provádět v něm záznamy
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební
předpisů, tj. zejména
v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá z platných právních
zejména údaje O
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy,
prováděných prací,
časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách
subdodavatelích a jejich činnostech,
údaje o počtu pracovníků, počasí, O denní teplotě, O
staveniště, údaje O které koupelny
O dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další
a jakého typu se jedná, odchylky od vydaných
apod.
údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby
zhotovitel, resp. subdodavatelé vést samostatně
14) Pro případné montážní práce musí
montážní deník.

přímo na staveništi a právo provádět vněm
15) Stavební/montážní deník musí být veden
technický dozor,
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající
nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniste za
16)

osoba vykonávající dozor
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění Stavby.
předáním odevzdá objednateli originál
Při dokončení stavby zhotovitel spolu S jejím
kompletního stavebního deníku.
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V. Cena za dílo
1)

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne
2019 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku „Ceská 617 stavební úpravy koupelen - „D“
22. 7.

2) Účastníky

dohodnutá celková cena díla

Základní cena (bez DPH):

DPH 15%

činí:

Kč
285 394,80 Kč
2 188 026,80 Kč
l

Cena celkem včetně DPH 15%

902 632,00

Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. II. smlouvy a jako
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení
lhůty dokončení stavby Z důvodu na straně obj ednatele.
3)

Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena
Zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí,
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody,
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací
Zhotovitelem ve výši položek uvedených V nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (0 nižší kvalitě a cenové kategorii)

předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.

5)

Celková cena nesmí být měněna V souvislosti s inﬂací české měny, hodnotou kursu české
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory S vlivem na měnový kurs, stabilitou měny
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v Souvislosti se změnou DPH.

VI. Platebııí
1)

podmínky

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena včeské měně. Fakturace bude
provedena na základě měsíčních dílčích faktur vystavených Zhotovitelem na základě
objednatelem schválených předávacích protokolů (dílčích předání bez vad a nedodělků).
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel
neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo
smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu be_z DPH, DPH, cenu celkem - částku
kúhradě, veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění.
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2)

Na provádění díla a fakturaci se vztahuje přenesená

daňová povinnost.

dodávek,
soupis provedených prací nebo
Podkladem pro vystavení faktury bude
nebo
jednat
osobami oprávněnými za strany
oboustranně odsouhlasený a podepsaný
pro
nejméně ve 2 stejnopisech, určených
ktomu stranami pověřenými vyhotovený
skutečně
vzájemně odsouhlaseného soupisu
objednatele. Kopie podepsaného a
pracovníky smluvních stran bude tvořit
provedených prací nebo dodávek pověřenými
doložena
dokladu. Ke konečnému předání bude
přílohu a Součást příslušného daňového
fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby.
zákona č.
náležitosti daňového dokladu dle
obsahovat
musejí
doklady
účetní
4) Veškeré
doklady
v platném znění. V případě, že účetní
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
pokud jejich přílohou nebude účastníky
nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo
splatnosti
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě
podepsaný Soupis provedených prací, je
lhůta splatnosti
tak dostane do prodlení se splatností;
zpět zadavateli k doplnění, aniž se
dokladů
náležitě doplněných či opravených
počíná běžet znovu od opětovného zaslání

3)

že prověřil skutečnosti
5) Zhotovitel prohlašuje,
6)

rozhodné pro určení výše ceny plnění.

nezbytné pro provedení díla, které nebyly
Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby
důsledku
podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v
obsaženy v původních zadávacích
předvídat, a jejichž rozsah
s náležitou péčí nemohl
okolností, které objednatel jednající
“/n Z ceny původní
které nebyly realizovány, 30
nepřekročí při odečtení stavebních prací,
zdokumentovány ve
vlastní realizací zaznamenány a
před
musí
být
zakázky,
veřejné
formou
ve změnovém listu a dohodnuty
stavebním deníku, zhotovitelem oceněny
písemného dodatku ke smlouvě.
již existující
velikost jednotkového množství
pouze
ovlivní
změny
realizace
Pokud
položky při
do Změnového listu pod stejným kódem
položky rozpočtu, bude zaznamenána
vytvoření nové
realizace změny vyvolá potřebu
zachování jednotkové ceny. Pokud
položka.
zaznamenána v "Soupísu změn" jako nová
položky, musí být tato položka
přílohy k "soupisu změn" provedena
Ke každé nové položce bude formou samostatné
v aktuální
Z ceníků stavebních prací (URS
finanční kalkulace zhotovitele vycházející
kalkulace u položek v ceníku URS
cenové úrovni); případně dle individuální
neobsažených.

ceníku
všech víceprací a méněprací dle oﬁciálního
Zhotovitel doloží položkové ocenění
dodatku ke smlouvě.
stavebních prací (URS), včetně návrhu

VII. Smluvní pokuty

000,- Kč za každý započatý den
objednateli Smluvní pokutu ve výši 2
uhradí
Zhotovitel
l)
celého díla bez omezení její celkové výše.
prodlení S termínem dokončení a předání
Kč za každou vadu a započatý
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,2) Zhotovitel uhradí
termínem na odstranění vad nebo nedodělků
den v případě prodlení S dohodnutým
vyplývajících z předávacího protokolu.
Kč za každou vadu a započatý
objednateli smluvní pokutu ve yýši 500,3) Zhotovitel uhradí
nástup na odstranění vad v záruce.
den v případě prodlení S termínem pro
Kč za každou vadu a započatý
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,4) Zhotovitel uhradí
termínem na odstranění vad v záruce.
den v případě prodlení S dohodnutým
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5)

6)

WC

V případě, že nebudou každý den Zpět instalovány
(tam kde to Zdravotní Stav
nájemníků a technologické lhůty dovolí), zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve
výši 200,- Kč za každý jednotlivý případ bez omezení její celkové výše.

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení dalších povinností plynoucích Z této Smlouvy bez omezení její celkové

7) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní

výše.

V případě

opoždění objednatele S úlıradou daňového dokladu má zhotovitel právo
požadovat smluvní pokutu max. ve výší 0,05
Z nezaplacené částky za každý den
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je
zhotovitel v prodlení S phiěním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy.

8)

%

9) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povimiosti příp. závady odstranit
použít materiál v odpovídající kvalitě.

nebo

10) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
ll) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na
kterou Se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku

uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé
v souvislosti S porušením této Smlouvy může být uplatněno samostatně.

12) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty

nebo na náhradu škody, které už

odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno.

existuje

V době

13) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou jednostranného zápočtu
ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
14)

Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany
poloviční lhůty pro nástup a odstranění vady a Současně smluvní pokuty V dvojnásobné
výši.

VIII.
1)

pojištění

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na Zdraví nebo majetku, tzn., že v
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů,

nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez
škodu odstranit a není-li to možné, tak ﬁnančně uhradit.

prostranství, inženýrských

zbytečného odkladu tuto

2)

Odpovědnost za škodv a

sítí)

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu platnou po celou dobu
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování
do

díla a včetně zařízení staveniště, a to

V plné výši dohodnuté ceny díla.

povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle
požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo,
V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto Svoji povimıost nesplní, je

3) Zhotovitel je
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sjednat vlastní pojistnou
Objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo
díla.
Z
smlouvu S tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny ceny
4) Zhotovitel nese riziko

změny

okolností ve smyslu ustanovení

§

1765 občanského

Zákoníku.

IX. Prodloužení lhůty plnění

ve smlouvě (v souladu
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené
lhůty plnění
Prodloužení
dokumentaci).
S požadavky objednatele, uvedenými v zadávací
nebo bude
může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je zpožděno

zpožděno Z kterékoli Z následujících

příčin:

O neplnění závazků Ze smlouvy na straně objednatele;
neplnění
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem
závazku Zhotovitele);
O v důsledku vyšší moci;
O provedením víceprací o dobu nutnou k jejich realizaci;
O Z důvodu povětrnostních podmínek.

X. Záruky

určenému vtéto Smlouvě
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku
a neplní Svůj účel (neumožňuje bezproblémový provoz).
práce Související s realizací díla v souladu
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré
a technologickými předpisy výrobců a
s příslušnými právními předpisy a nonnami, návody
uvedenými v Zadávací
v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele
dokumentaci.
smluvní záruku na celé dílo V délce 60 měsíců ode dne
3) Zhotovitel poskytuje objednateli
protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
1)

4)

k odstranění
Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup
a odstranění těchto vad
těchto vad nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla
nebude sohledem na
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
v
v
v v
z
v
nejpozdeji do
Pro odstranování vad v Zaruce, je nastup k odstranenı zárucní vady
protokolu, dopisem,
7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávaeího
do 15 dnů od jejich
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději
dohodnuta
objednatele
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem
v

5)

lhůta delší.

XI. Předání a převzetí díla

nebo osoba k tomu
Předání a převzetí díla provede Zástupce objednatele a zhotovitele,
oprávněná.
převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich
2) Objednatel souhlasí spředáním a
ukončení.
1)
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3) Objednatel souhlasí

S

předáním a převzetím

díla

i

před uplynutím smluvního termínu.

4) Předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis 0 předání a převzetí díla (dále
jen ,,předávací protokol“).
5) Objednatel souhlasí s

převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící
případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do l5 dnů od podpisu předávacího
protokolu apod.).

vužívám'

díla.

Vtakovém

Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je Zhotovitel povinen

6)

odstranit bezplatně
7)

ve sjednané

lhůtě.

Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání.

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

9)

včas

Pokud

je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přˇiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke Splnění
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta.
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat
kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné
podobě tuto žádost Zaslat dodatečně.

XII. Právo na odstoupení od smlouvv

l)

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případě prodlení zhotovitele
termíny dohodnutými V č. III odst. 2, této smlouvy, O více jak 30 dní a v případech, které
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
S

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele
S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIII. Poddodavatelé
l) Zhotovitel je

V seznamu

oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených
poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy

a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvaliﬁkačních předpokladů.
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální

písemný Seznam všech svých poddodavatelů.
2)

Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu
možná pouze po písemném Souhlasu_ objednatele. Změna poddodavatele,

plnění díla
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prostřednictvím kterého byla prokázána kvaliﬁkace (to se týká i realizačního týmu), je
V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splněrıí kvalifikace ve shodném rozsahu
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými
oprávněními, odbomou kvaliﬁkací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo
osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na
území ČR.

3) Zhotovitel

4)

5)

předmětu poddodávky díla,
na díle způsobené jednáním
za
škody
poddodávky,
za jednání poddodavatele
nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem vprůběhu provádění díla odpovídá
zhotovitel objednateli jako by tyto čirmosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění
poddodávky (použitých materiálech, teclmologiích). Vpřípadě pochybností objednatele
o odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení

Za způsob provedení a

kvalitu prací poddodavatelů na

při plnění

náhradního poddodavatele.

XIV. Doložky
1)

2)

3)

4)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to iv případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
_

XV. Ostatní ujednání
1)

2)

Pokud není ve smlouvě uvedeno

jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními

občanského Zákoníku.

smlouva odpovídá jejich pravé
celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

Obě smluvní
s

~

strany prohlašují, že tato

vůli a že souhlasí

1

Smlouva

3) Tato

je

vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po dvou Vyhotoveních.

dnem podpisu obou smluvních

4)

Smlouva nabývá

5)

Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách
Statutámího města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených V této Smlouvě.

6)

Smlouvy

lze

platnosti

měnit

či

stran.

doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků.

7) Uzavření této Smlouvy bylo schváleno
10. 9. 2019 usnesením č. 848/2019.

na

15. schůzi

Rady města Liberec

konane' dne

XIV. Přílohy smlouyy
Povinné přílohy smlouvy O dílo tvoří:
a.

Položkový rozpočet

b.

Seznam poddodavatelů

V Lihønzi dne

Za zhotovitele:

.

.

Sejkorová

jednatel

.'lľ.9.'..7.Íll3..

V Lihørøi dne

....2.~.5

.T091 2.1119.

.

_.

Za objednatele:

In .J

oslav Zámečník, CSc.,

primátor města

n

TITULNÍ LIST NABÍDKY

REKAPITULACE KOUPELNY

ČESKÁ 617 ııııD

Množství MJ

Cena

MJ

Celkem

TYP A

2,00

202 899,00

405 798,00

TYP B
TYP C
TYP D

0,00

0,00

0,00

6,00

187 487,00

2,00

185 956,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH

Stránka

1

Z

1

/

1

1

124 922,00
371 912,00

902 632,00

Zpracováno programem RTS

St

Položkový rozpočet stavby
Stavba:

201922

DSP Česká 617

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

IČO: 27298370

Ruprechtická 538/24

DIČ:

46001

Liberec 1

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

576 343,02

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00
576 343,02

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

576 343,02 CZK

Základní DPH

21

%

121 032,00 CZK
-0,02 CZK

Zaokrouhlení

697 375,00

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Za objednatele

Stránka 1

CZK

Rekapitulace dílčích částí
Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH

Číslo

Název

01

Koupelna TYP A III

0

202 899

42 609

245 508

35

1

Nabídkový

0

202 899

42 609

245 508

35

03

Koupelna TYP C III

0

187 487

39 372

226 860

33

1

Nabídkový

0

187 487

39 372

226 860

33

04

Koupelna TYP D III

0

185 956

39 051

225 007

32

1

Nabídkový

0

185 956

39 051

225 007

32

0

576 343

121 032

697 375

100

Celkem za stavbu

DPH celkem

Cena celkem

Popis objektu: 01 - Koupelna TYP A III
Popis rozpočtu: 1 - Nabídkový
Popis objektu: 03 - Koupelna TYP C III
Popis rozpočtu: 1 - Nabídkový
Popis objektu: 04 - Koupelna TYP D III
Popis rozpočtu: 1 - Nabídkový

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 55

%

Rekapitulace dílů
Číslo

Název

Typ dílu

Celkem

%

3

Svislé a kompletní konstrukce

HSV

6 684,00

1

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

HSV

58 374,60

10

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

HSV

21 638,46

4

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

HSV

28 360,00

5

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HSV

25 963,94

5

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

HSV

96 670,54

17

733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

HSV

5 766,00

1

734

Ústřední vytápění - armatury

HSV

2 988,00

1

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

HSV

21 055,71

4

741

Elektroinstalace - silnoproud

HSV

71 220,60

12

751

Vzduchotechnika

HSV

8 127,32

1

763

Konstrukce suché výstavby

HSV

12 490,20

2

766

Konstrukce truhlářské

HSV

7 983,30

1

771

Podlahy z dlaždic

HSV

24 233,94

4

781

Dokončovací práce - obklady

HSV

67 687,63

12

783

Dokončovací práce - nátěry

HSV

2 975,00

1

784

Dokončovací práce - malby a tapety

HSV

4 850,00

1

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

HSV

42 551,50

7

997

Přesun sutě

HSV

42 333,06

7

998

Přesun hmot

HSV

24 389,22

4

576 343,02

100

Cena celkem
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky
Díl: 3

Název položky
Svislé a kompletní konstrukce

MJ Množství

1 340271041

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými
tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2,, objemová
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2

0,10000

980,00

98,00

2 342272225

Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,, tloušťka
příčky 100 mm

m2

3,00000

639,00

1 917,00

Díl: 6
3 612321111

Cena / MJ Celkem
2 015,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená, svislých
konstrukcí stěn

19 458,20
m2

31,00000

220,00

6 820,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i
započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých
trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
4 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a, tloušťky
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2

6,00000

430,00

2 580,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i
započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých
trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
5 612325223

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do, 1 m2

kus

5,00000

491,00

2 455,00

6 631311234

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30
Poznámka k souboru cen:

m3

1,41000

2 820,00

3 976,20

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující
pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a
technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 Základy zbetonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných
tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže.
Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo
smršťovacích spár.
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

7 632452421

Doplnění cementového potěru na mazaninách a
betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného,
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě
přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm -

m2

8,00000

Cena / MJ Celkem
251,50

2 012,00

8 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na,
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus

1,00000

865,00

865,00

vyspádování koupelny

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo
sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u
konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované
cenami katalogu 800-787 Zasklívání.
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním,
zalitím pracen apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.

9 55331106

Díl: 711

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné
omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 L/P kus
1,00000
750,00
750,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 212,82

27 711131811

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše
vodorovné V
Poznámka k souboru cen:

m2

9,00000

35,00

315,00

28 711493111

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na
ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi, cementu

m2

11,00000

320,00

3 520,00

29 711493121

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na
ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu,
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 6 do 12 m

m2

9,00000

360,00

3 240,00

t

0,09200

998,00

91,82

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

30 998711102

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

31 998711181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
t
0,09200
500,00
46,00
stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721
32 721174005

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté)
DN 110
Poznámka k souboru cen:

10 518,12
m

2,00000

439,00

878,00

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

33 721174025

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé)
m
5,00000
439,00
2 195,00
DN 110
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

34 721174042

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN
m
4,00000
198,00
792,00
40
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

35 721174043

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN
m
2,00000
209,00
418,00
50
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

36 721194104

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
kus
3,00000
55,00
165,00
odpadních výpustek DN 40
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.

37 721194105

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 50
Poznámka k souboru cen:

kus

3,00000

59,00

177,00

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.
38 721194109

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 100
Poznámka k souboru cen:

kus

2,00000

102,00

204,00

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky
39 721219128
40 55233011
41 721226521
42 721290111

Název položky

MJ Množství

Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových
žlabů ostatních typů délky do 1050 mm
odtokový žlab sprchového koutu vč. roštu L=1050 mm,
výška do 7cm
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku
DN 40
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN
125
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

Cena / MJ Celkem
268,00

268,00

kus

1,00000

5 008,00

5 008,00

kus

1,00000

262,00

262,00

m

5,00000

16,00

80,00

21,00

42,00

910,00

14,56

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
43 721290112

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150
nebo DN 200
Poznámka k souboru cen:

44 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

m

2,00000

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
t

0,01600

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

45 998721181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,01600
910,00
14,56
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722
46 722170942
47 722176112

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro
trubky nátrubkové G 1/2
Montáž potrubí zplastových trub svařovaných polyfuzně D
přes 16 do 20 mm
Poznámka k souboru cen:

8 825,86
kus

2,00000

66,00

132,00

m

24,00000

165,00

3 960,00

1. Vcenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek.
2. Vcenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu:
a) u polyfuze: 3 svary,
b) na tupo: 1,5 svaru.
3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního
vodovodu
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

4. Vcenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné lze stanovit:
a) u potrubí ve výši 3%,
b) u tvarovek se nestanoví.
48 28615100

trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm

49 722179191

Příplatek kceně rozvody vody z plastů za práce malého
rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
Poznámka k souboru cen:

m

24,00000

21,00

504,00

soubor

1,00000

239,00

239,00

10,00000

31,00

310,00

39,00

390,00

144,00

1 008,00

1. Příplatek - 9191 nelze užít současně spříplatky -9192 a -9193.
2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.
3. Příplatky lze užít také kcenám oprav plastových rozvodů.
50 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového
polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných,
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
51 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového
polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných,
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m

10,00000

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
52 722190402

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek
přes 25 do DN 50
Poznámka k souboru cen:

kus

7,00000

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.

53 722190901

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se
oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního
kus
3,00000
19,00
57,00
potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
Poznámka k souboru cen:
1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od
těchto uzávěrů kuzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena
uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.
2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno
vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).

54 722220211

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN
20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním kolena, 90° D 20 x
G 1/2

kus

7,00000

62,00

434,00

2,00000

135,00

270,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
55 722225302

Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s
vnitřním závitem D 20 x R 1/2
Poznámka k souboru cen:

kus

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

56 722240122

Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20

kus

2,00000

Cena / MJ Celkem
220,00

440,00

57 722290215

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového, nebo
přírubového do DN 100

m

10,00000

19,00

190,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
58 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN
50

m

20,00000

14,00

280,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
59 722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80

m

30,00000

19,00

570,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
60 998722103

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,02300

910,00

20,93

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

61 998722181

3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,02300
910,00
20,93
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01
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Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

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 kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725
62 55484460MS04
63 725110814
64 725112171

Zdravotechnika - zařizovací předměty

35 052,18

D+M Závěs sprchový dl.210cm, vč. D+M kovové nosné k- kus
ce - zak. výroba
soubor
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních

1,00000

5 329,00

5 329,00

2,00000

128,00

256,00

2,00000

3 424,00

6 848,00

kus

1,00000

580,00

580,00

soubor

1,00000

91,00

91,00

Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se soubor
zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu, šrouby bílá
640 mm

1,00000

1 803,00

1 803,00

Zařízení záchodů kombi klozety shlubokým splachováním soubor
odpad vodorovný
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

65 55167381
66 725210821
67 725211681

sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem, výška
10cm
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.
2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj
3. Vcenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.
68 725220841

Demontáž van ocelových rohových

soubor

1,00000

125,00

125,00

69 7252900MS01

Madlo M1 svislé bíle dl. 1000mm

soubor

3,00000

1 053,00

3 159,00

70 7252900MS02

Madlo M2 nástěnné vodorovné bíle, se svislou oporou

soubor

1,00000

1 049,00

1 049,00

71 7252900MS03

soubor
Madlo M3 bílé dvojité sklopné, dl. 1000mm
Doplňky zařízení koupelen - nerezové sedačky do sprchy, soubor
nosnost min. 120kg, podpěrná nožička do rohu, , sklopná

2,00000

1 049,00

2 098,00

72 725291642

1,00000

6 070,00

6 070,00

73 725810811

Demontáž výtokových ventilů nástěnných

kus

2,00000

16,00

32,00

74 725813111

soubor

6,00000

177,00

1 062,00

kus

1,00000

300,00

300,00

76 725820801

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky
G 1/2
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky
pračkové G 3/4
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

soubor

1,00000

91,00

91,00

77 725820802

Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

soubor

1,00000

91,00

91,00

78 725821326

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a
délkou ramínka 265 mm
Poznámka k souboru cen:

soubor

1,00000

1 295,00

1 295,00

kus

1,00000

1 124,00

1 124,00

kus

1,00000

225,00

225,00

75 725813112

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.
79 55144004
80 725829131

baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním
odpadu
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových
G 1/2
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.
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Název položky

MJ Množství

81 725849411

Baterie sprchové montáž nástěnných baterií
snastavitelnou výškou sprchy
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

Cena / MJ Celkem
268,00

268,00

82 55145590

baterie sprchová páková vč sprch. soupravy 150 mm
chrom
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty
jednoduchých
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

1 980,00

1 980,00

kus

3,00000

27,00

81,00

kus

3,00000

305,00

915,00

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

83 725860811
84 725861311

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. Vcenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích
předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..
85 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,09900

910,00

90,09

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

86 998725181

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
t
0,09900
910,00
90,09
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám,
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733
87 733111103
88 733111104

Díl: 734

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých DN 15
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých DN 20

1 922,00
m

2,00000

251,00

502,00

m

5,00000

284,00

1 420,00

Ústřední vytápění - armatury

996,00

89 734209114

Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)

kus

2,00000

77,00

154,00

90 55121196

závitový zpětný ventil 1/2"

kus

2,00000

157,00

314,00
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Nabídkový

P.č. Číslo položky
91 734211113
92 734221535

Název položky

MJ Množství

Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do
120°C G 3/8
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice
ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G, 3/8

kus

2,00000

Cena / MJ Celkem
58,00

116,00

kus

1,00000

412,00

412,00

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se
oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

Díl: 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 018,57

93 735000911

Regulace otopného systému při opravách vyregulování
dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním, ovládáním

kus

1,00000

856,00

856,00

94 735161811

Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými
lamelami, stavební délky do 1500 mm
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu
výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

268,00

268,00

kus

1,00000

5 478,00

5 478,00

95 735164262

1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:
a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu
upevňovacích prvků),
b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.
96 735494811

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků,
zásobníků a nádrží
Poznámka k souboru cen:

m2

20,00000

16,00

320,00

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.
2. Cenami se oceňuje:
a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně,
popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,
b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.
3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.
97 735890803

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100
m, vobjektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,03100

910,00

28,21

98 998735103

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m vobjektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,03100

910,00

28,21

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

99 998735181

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,03100
1 295,00
40,15
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 741

Elektroinstalace - silnoproud

100 7410000MS05

Vnitřní vybavení elektro

101 741313004

23 741,80
soubor

1,00000

21 703,00

21 703,00

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo
zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)
dvojnásobná šikmá

kus

1,00000

66,00

66,00

102 34555124

zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy

kus

1,00000

165,00

165,00

103 741316823

Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí,
normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE

kus

1,00000

88,00

88,00

104 741320105

kus

3,00000

88,00

264,00

kus

1,00000

110,00

110,00

106 35822109

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do
25 A ve skříni
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A
ve skříni, se signálním kontaktem
jistič 1pólový-charakteristika B 10A

kus

1,00000

70,00

70,00

107 35822111

jistič 1pólový-charakteristika B 16A

kus

2,00000

66,00

132,00

108 35822401

jistič 3pólový-charakteristika B 16A

kus

1,00000

259,00

259,00

109 741810001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem
montážních prací do 100 tis. Kč

kus

0,10000

8 800,00

880,00

1 200,00

2,40

105 741320166

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.
110 998741103

Přesun hmot pro silnoproud stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,00200

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

111 998741181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,00200
1 200,00
2,40
Přesun hmot pro silnoproud stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun,
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
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1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 751

Vzduchotechnika

112 751111012

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus

1,00000

217,50

217,50

113 42914118

ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a
zpožděný doběh IP44 25W
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové
potrubí, průměru do 200 mm
Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo
desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
Montáž potrubí plastového kruhového spřírubou, průměru
přes 100 do 200 mm, vč. dodání
Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti
kruhového spřírubou nebo bez příruby, průměru, do 400
mm

kus

1,00000

500,00

500,00

kus

1,00000

150,00

150,00

kus

2,00000

326,50

653,00

m

5,00000

187,00

935,00

m

5,00000

50,00

250,00

0,00100

3 435,00

3,44

114 751111811
115 751398032
116 751525052
117 751525818

2 709,44

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.
118 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

119 998751181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti
t
0,00100
500,00
0,50
přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 763

Konstrukce suché výstavby
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120 763164561

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových
včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté, šíře přes
0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

m2

5,00000

Cena / MJ Celkem
700,00

3 500,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
121 763172312

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových
desek montáž revizních dvířek velikost 300 x, 300 mm

kus

1,00000

300,00

300,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich
dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku
spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
122 59030711

dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm

123 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých,
nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

kus

1,00000

250,00

250,00

t

0,06300

1 200,00

75,60

vobjektech výšky přes 12 do 24 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -3381 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.
124 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých,
nebo cementových Příplatek kcenám za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku

t

0,06300

600,00

37,80

objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.
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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 kcenám -3381 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.

Díl: 766

Konstrukce truhlářské

125 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených,
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

2 661,10
kus

1,00000

630,00

630,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a
následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na
stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se
oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
126 61160222

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197

kus

1,00000

1 590,00

1 590,00

127 54913595

kování vrchní dveřní půloliva PH

kus

1,00000

380,00

380,00

128 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným
uložením a opětovným zavěšením po provedení,
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus

2,00000

15,00

30,00

1 128,00

20,30

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.
129 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,01800

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

130 998766181

3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
t
0,01800
600,00
10,80
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.
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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 kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 771

Podlahy z dlaždic

131 771574113

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do
12 ks/ m2

m2

11,00000

380,00

4 180,00

132 59761434

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do, 12
ks/m2

m2

12,00000

350,00

4 200,00

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

m2

11,00000

25,00

275,00

133 771591111

9 761,38

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
134 771591171

Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro
plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)
Poznámka k souboru cen:

m

2,00000

100,00

200,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
135 59054100

profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm

m

2,20000

250,00

550,00

136 771591172

Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro
schodové hrany
Poznámka k souboru cen:

m

1,00000

25,00

25,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
137 59054141
138 998771103

profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V
6 (3 x 1000 mm)
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

m

1,10000

65,00

71,50

t

0,27500

595,00

163,63

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

139 998771181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti
t
0,27500
350,00
96,25
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 781

Dokončovací práce - obklady

140 781474116

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem režných nebo, glazovaných
hladkých přes 25 do 35 ks/m2

m2

33,00000

390,00

26 504,53
12 870,00

141 781494111

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační
lepené flexibilním lepidlem rohové
Poznámka k souboru cen:

m

36,00000

45,00

1 620,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
142 781495111

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

m2

33,00000

25,00

825,00

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
143 59761071
144 998781103

obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do
25 ks/m2
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

m2

38,00000

280,00

10 640,00

t

0,61400

595,00

365,33

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

145 998781181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
t
0,61400
300,00
184,20
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám
za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 783

Dokončovací práce - nátěry
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

146 783301313

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

m2

1,00000

15,00

15,00

147 783314101

Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní
Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí
do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný
potrubí do DN 50 mm syntetický
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do
DN 50 mm jednonásobný syntetický, standardní

m2

1,00000

20,00

20,00

m2

2,00000

90,00

180,00

m

8,00000

30,00

240,00

m

8,00000

30,00

240,00

m

8,00000

55,00

440,00

m2

4,00000

20,00

80,00

m2

22,00000

17,00

374,00

148 783317101
149 783606863
150 783614551
151 783617601

Díl: 784

Dokončovací práce - malby a tapety

152 784111011

Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80
m
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

153 784121001

Cena / MJ Celkem

1 950,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.
154 784181101
155 784211101

Díl: 9
10 949101111

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v
místnostech výšky do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v,
místnostech výšky do 3,80 m

m2

44,00000

20,00

880,00

m2

22,00000

28,00

616,00

m2

12,00000

120,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do
1,9 m

14 228,45
1 440,00

Poznámka k souboru cen:
1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již zahrnuty vcenách příslušných stavebních
prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
11 962031133

Bourání příček zcihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou, nebo
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2

3,50000

108,00

378,00

12 965042241

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes
100 mm, plochy přes 4 m2
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo
mazaniny, sjakoukoliv výplní spár keramických, nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m3

1,41000

2 280,00

3 214,80

m2

9,40000

75,00

705,00

m2

2,00000

368,50

737,00

13 965081213

Poznámka k souboru cen:
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
14 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní,
vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy
do 2 m2
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
15 969011121

Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do
52 mm
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

16 969021111

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm

m

8,50000

174,50

17 969021121

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm

m

3,00000

192,50

1 483,25
577,50

18 974031132

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

m

25,00000

104,00

2 600,00

19 976082131

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí
objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol,, lustrových
skob apod., ze zdiva cihelného

kus

4,00000

48,60

194,40

20 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky
až na zdivo z obkládaček vnitřních, z, jakýchkoliv
materiálů, plochy přes 1 m2

m2

31,00000

65,00

2 015,00

t

7,74700

500,00

Poznámka k souboru cen:
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

Díl: 997
21 997013215

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po, schodech)
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

15 621,84
3 873,50

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

22 997013509

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat
jeřáb.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
t
60,00000
15,00
900,00
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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.

23 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku
snaložením a se složením, na vzdálenost do 1, km

t

7,74700

220,00

1 704,34

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení
na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 01

Koupelna TYP A III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky
24 997013802

Název položky
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do,
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

MJ Množství
t

6,09600

Cena / MJ Celkem
600,00

3 657,60

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.
3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

25 997013831

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 8006 Demolice objektů.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
t
6,09600
900,00
5 486,40
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního,
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.
3. Vcenách 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 zkatalogu 8006 Demolice objektů.

Díl: 998
26 998018003

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24

7 403,53
t

4,90300

1 510,00

7 403,53

m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až
2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny
stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 03

Koupelna TYP C III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky
Díl: 3

Název položky
Svislé a kompletní konstrukce

MJ Množství

1 340271041

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými
tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2,, objemová
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2

0,10000

980,00

98,00

2 342272225

Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,, tloušťka
příčky 100 mm

m2

3,00000

639,00

1 917,00

Díl: 6
3 612321111

Cena / MJ Celkem
2 015,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená, svislých
konstrukcí stěn

19 458,20
m2

31,00000

220,00

6 820,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i
započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých
trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
4 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a, tloušťky
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2

6,00000

430,00

2 580,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i
započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých
trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
5 612325223

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do, 1 m2

kus

5,00000

491,00

2 455,00

6 631311234

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30
Poznámka k souboru cen:

m3

1,41000

2 820,00

3 976,20

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující
pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a
technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 Základy zbetonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných
tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže.
Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo
smršťovacích spár.
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 03

Koupelna TYP C III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

7 632452421

Doplnění cementového potěru na mazaninách a
betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného,
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě
přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm -

m2

8,00000

Cena / MJ Celkem
251,50

2 012,00

8 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na,
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus

1,00000

865,00

865,00

vyspádování koupelny

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo
sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u
konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované
cenami katalogu 800-787 Zasklívání.
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním,
zalitím pracen apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.

9 55331106

Díl: 711

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné
omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 L/P kus
1,00000
750,00
750,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 212,82

27 711131811

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše
vodorovné V
Poznámka k souboru cen:

m2

9,00000

35,00

315,00

28 711493111

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na
ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi, cementu

m2

11,00000

320,00

3 520,00

29 711493121

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na
ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu,
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 6 do 12 m

m2

9,00000

360,00

3 240,00

t

0,09200

998,00

91,82

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

30 998711102

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

31 998711181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
t
0,09200
500,00
46,00
stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
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Položkový rozpočet
S: 201922

DSP Česká 617

O: 03

Koupelna TYP C III

R: 1

Nabídkový

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721
32 721174005

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté)
DN 110
Poznámka k souboru cen:

11 277,94
m

2,00000

439,00

878,00

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

33 721174025

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé)
m
5,00000
439,00
2 195,00
DN 110
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

34 721174042

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN
m
8,00000
198,00
1 584,00
40
Poznámka k souboru cen:

35 721174043

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN
m
2,00000
209,00
418,00
50
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

36 721194104

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
kus
2,00000
55,00
110,00
odpadních výpustek DN 40
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.

37 721194105

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 50
Poznámka k souboru cen:

kus

2,00000

59,00

118,00

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.
38 721194109

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 100
Poznámka k souboru cen:

kus

2,00000

102,00

204,00

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.
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P.č. Číslo položky
39 721219128
40 55233011
41 721226521
42 721290111

Název položky

MJ Množství

Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových
žlabů ostatních typů délky do 1050 mm
odtokový žlab sprchového koutu vč. roštu L=1050 mm,
výška do 7cm
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku
DN 40
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN
125
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

Cena / MJ Celkem
268,00

268,00

kus

1,00000

5 008,00

5 008,00

kus

1,00000

262,00

262,00

m

10,00000

16,00

160,00

21,00

42,00

910,00

15,47

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
43 721290112

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150
nebo DN 200
Poznámka k souboru cen:

m

2,00000

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
44 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,01700

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

45 998721181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,01700
910,00
15,47
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722
46 722170942
47 722176112

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro
trubky nátrubkové G 1/2
Montáž potrubí zplastových trub svařovaných polyfuzně D
přes 16 do 20 mm
Poznámka k souboru cen:

8 566,04
kus

2,00000

66,00

132,00

m

22,00000

165,00

3 630,00

1. Vcenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek.
2. Vcenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu:
a) u polyfuze: 3 svary,
b) na tupo: 1,5 svaru.
3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního
vodovodu
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

4. Vcenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné lze stanovit:
a) u potrubí ve výši 3%,
b) u tvarovek se nestanoví.
48 28615100

trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm

49 722179191

Příplatek kceně rozvody vody z plastů za práce malého
rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
Poznámka k souboru cen:

m

24,00000

24,00

576,00

soubor

1,00000

239,00

239,00

10,00000

31,00

310,00

39,00

390,00

144,00

1 008,00

1. Příplatek - 9191 nelze užít současně spříplatky -9192 a -9193.
2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.
3. Příplatky lze užít také kcenám oprav plastových rozvodů.
50 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového
polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných,
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
51 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového
polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných,
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m

10,00000

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
52 722190402

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek
přes 25 do DN 50
Poznámka k souboru cen:

kus

7,00000

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.

53 722190901

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se
oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního
kus
3,00000
19,00
57,00
potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
Poznámka k souboru cen:
1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od
těchto uzávěrů kuzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena
uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.
2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno
vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).

54 722220211

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN
20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním kolena, 90° D 20 x
G 1/2

kus

7,00000

62,00

434,00

2,00000

135,00

270,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
55 722225302

Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s
vnitřním závitem D 20 x R 1/2
Poznámka k souboru cen:

kus

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
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56 722240122

Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20

kus

2,00000

Cena / MJ Celkem
220,00

440,00

57 722290215

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového, nebo
přírubového do DN 100

m

10,00000

19,00

190,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
58 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN
50

m

20,00000

14,00

280,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
59 722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80

m

30,00000

19,00

570,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
60 998722103

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,02200

910,00

20,02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

61 998722181

3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,02200
910,00
20,02
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.
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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 kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725
62 55484460MS04
63 725110814
64 725112171

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Závěs sprchový dl.210cm, vč. D+M kovové nosné k-ce zak. výroba
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních

30 870,68
kus

1,00000

5 329,00

5 329,00

soubor

1,00000

128,00

128,00

Zařízení záchodů kombi klozety shlubokým splachováním soubor
odpad vodorovný
Poznámka k souboru cen:

1,00000

3 424,00

3 424,00

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.
65 725210821

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

soubor

1,00000

91,00

91,00

66 725211681

Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se soubor
zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu, šrouby bílá
640 mm

1,00000

1 803,00

1 803,00

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.
2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj
3. Vcenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.
67 725220841

Demontáž van ocelových rohových

soubor

1,00000

125,00

125,00

68 7252900MS01

Madlo M1 svislé bíle dl. 1000mm

soubor

2,00000

1 053,00

2 106,00

69 7252900MS02

Madlo M2 nástěnné vodorovné bíle, se svislou oporou

soubor

2,00000

1 049,00

2 098,00

70 7252900MS03

Madlo M3 bílé dvojité sklopné, dl. 1000mm

soubor

2,00000

1 049,00

2 098,00

71 725291642

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky
do sprchy
Demontáž výtokových ventilů nástěnných

soubor

1,00000

6 070,00

6 070,00

kus

2,00000

16,00

32,00

soubor

6,00000

177,00

1 062,00

kus

1,00000

300,00

300,00

75 725820801

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky
G 1/2
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky
pračkové G 3/4
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

soubor

1,00000

91,00

91,00

76 725820802

Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

soubor

1,00000

91,00

91,00

77 725821326

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a
délkou ramínka 265 mm
Poznámka k souboru cen:

soubor

1,00000

1 295,00

1 295,00

kus

1,00000

1 124,00

1 124,00

kus

1,00000

225,00

225,00

1,00000

268,00

268,00

72 725810811
73 725813111
74 725813112

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.
78 55144004
79 725829131

baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním
odpadu
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových
G 1/2
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.
80 725849411

Baterie sprchové montáž nástěnných baterií
snastavitelnou výškou sprchy
Poznámka k souboru cen:

kus

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.
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81 55145590
82 725860811
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Název položky

MJ Množství

baterie sprchová páková vč sprch. soupravy 150 mm
chrom
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty
jednoduchých
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

Cena / MJ Celkem
1 980,00

1 980,00

kus

3,00000

27,00

81,00

kus

3,00000

305,00

915,00

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. Vcenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích
předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..
84 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,07400

910,00

67,34

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

85 998725181

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
t
0,07400
910,00
67,34
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám,
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733
86 733111103

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 922,00
m

2,00000

251,00

502,00

m

5,00000

284,00

1 420,00

Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)

kus

2,00000

77,00

89 55121196

závitový zpětný ventil 1/2"

kus

2,00000

157,00

314,00

90 734211113

Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do
120°C G 3/8
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice
ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G, 3/8

kus

2,00000

58,00

116,00

kus

1,00000

412,00

412,00

87 733111104

Díl: 734
88 734209114

91 734221535

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých DN 15
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých DN 20

Ústřední vytápění - armatury
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Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se
oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

Díl: 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 018,57

92 735000911

Regulace otopného systému při opravách vyregulování
dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním, ovládáním

kus

1,00000

856,00

856,00

93 735161811

Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými
lamelami, stavební délky do 1500 mm
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu
výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

268,00

268,00

kus

1,00000

5 478,00

5 478,00

94 735164262

1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:
a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu
upevňovacích prvků),
b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.
95 735494811

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků,
zásobníků a nádrží
Poznámka k souboru cen:

m2

20,00000

16,00

320,00

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.
2. Cenami se oceňuje:
a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně,
popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,
b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.
3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.
96 735890803

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100
m, vobjektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,03100

910,00

28,21

97 998735103

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m vobjektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,03100

910,00

28,21

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

98 998735181

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,03100
1 295,00
40,15
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.
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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 kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 741

Elektroinstalace - silnoproud

23 739,40
soubor

1,00000

21 703,00

21 703,00

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo
zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)
dvojnásobná šikmá

kus

1,00000

66,00

66,00

101 34555124

zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy

kus

1,00000

165,00

165,00

102 741316823

Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí,
normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE

kus

1,00000

88,00

88,00

103 741320105

kus

3,00000

88,00

264,00

kus

1,00000

110,00

110,00

105 35822109

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do
25 A ve skříni
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A
ve skříni, se signálním kontaktem
jistič 1pólový-charakteristika B 10A

kus

1,00000

70,00

70,00

106 35822111

jistič 1pólový-charakteristika B 16A

kus

2,00000

66,00

132,00

107 35822401

jistič 3pólový-charakteristika B 16A

kus

1,00000

259,00

259,00

108 741810001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem
montážních prací do 100 tis. Kč

kus

0,10000

8 800,00

880,00

1 200,00

2,40

99 7410000MS05
100 741313004

104 741320166

Vnitřní vybavení elektro

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.
109 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun,
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu

t

0,00200

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 751

Vzduchotechnika

110 751111012

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus

1,00000

217,50

217,50

111 42914118

ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a
zpožděný doběh IP44 25W
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové
potrubí, průměru do 200 mm
Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo
desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus

1,00000

500,00

500,00

kus

1,00000

150,00

150,00

kus

2,00000

326,50

653,00

112 751111811
113 751398032
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114 751525052

Montáž potrubí plastového kruhového spřírubou, průměru
přes 100 do 200 mm, vč. dodání
Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti
kruhového spřírubou nebo bez příruby, průměru, do 400
mm

115 751525818

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

m

5,00000

187,00

935,00

m

5,00000

50,00

250,00

0,00100

3 435,00

3,44

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.
116 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu

t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 763

Konstrukce suché výstavby

117 763164561

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových
včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté, šíře přes
0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

4 163,40
m2

5,00000

700,00

3 500,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
118 763172312

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových
desek montáž revizních dvířek velikost 300 x, 300 mm

kus

1,00000

300,00

300,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich
dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku
spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
119 59030711

dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm

120 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých,
nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

kus

1,00000

250,00

250,00

t

0,06300

1 200,00

75,60

vobjektech výšky přes 12 do 24 m
Poznámka k souboru cen:
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1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -3381 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.
121 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých,
nebo cementových Příplatek kcenám za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku

t

0,06300

600,00

37,80

objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -3381 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.

Díl: 766

Konstrukce truhlářské

122 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených,
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

2 661,10
kus

1,00000

630,00

630,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a
následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na
stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se
oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
123 61160222

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197

kus

1,00000

1 590,00

1 590,00

124 54913595

kování vrchní dveřní půloliva PH

kus

1,00000

380,00

380,00

125 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným
uložením a opětovným zavěšením po provedení,
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus

2,00000

15,00

30,00

1 128,00

20,30

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.
126 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

127 998766181

3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
t
0,01800
600,00
10,80
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 771

Podlahy z dlaždic

128 771574113

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do
12 ks/ m2

m2

7,50000

380,00

2 850,00

129 59761434

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do, 12
ks/m2

m2

8,50000

350,00

2 975,00

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

m2

7,50000

25,00

187,50

130 771591111

7 042,33

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
131 771591171

Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro
plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)
Poznámka k souboru cen:

m

2,00000

100,00

200,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
132 59054100

profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm

m

2,20000

250,00

550,00

133 771591172

Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro
schodové hrany
Poznámka k souboru cen:

m

1,00000

25,00

25,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
134 59054141

profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V
6 (3 x 1000 mm)
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135 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

MJ Množství
t

0,19400

Cena / MJ Celkem
595,00

115,43

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

136 998771181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,19400
350,00
67,90
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 781

Dokončovací práce - obklady

137 781474116

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem režných nebo, glazovaných
hladkých přes 25 do 35 ks/m2

m2

26,00000

390,00

20 591,55
10 140,00

138 781494111

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační
lepené flexibilním lepidlem rohové
Poznámka k souboru cen:

m

28,00000

45,00

1 260,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
139 781495111

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

m2

26,00000

25,00

650,00

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
140 59761071
141 998781103

obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do
25 ks/m2
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

m2

29,00000

280,00

8 120,00

t

0,47100

595,00

280,25

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.
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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.

142 998781181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
t
0,47100
300,00
141,30
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám
za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 783

Dokončovací práce - nátěry

143 783606863

Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí
do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný
potrubí do DN 50 mm syntetický
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do
DN 50 mm jednonásobný syntetický, standardní

144 783614551
145 783617601

Díl: 784

Dokončovací práce - malby a tapety

146 784111011

Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80
m
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

147 784121001

920,00
m

8,00000

30,00

240,00

m

8,00000

30,00

240,00

m

8,00000

55,00

440,00

m2

4,00000

20,00

80,00

m2

14,00000

17,00

238,00

1 450,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.
148 784181101
149 784211101

Díl: 9
10 949101111

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v
místnostech výšky do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v,
místnostech výšky do 3,80 m

m2

37,00000

20,00

740,00

m2

14,00000

28,00

392,00

m2

12,00000

120,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do
1,9 m

14 524,60
1 440,00

Poznámka k souboru cen:
1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již zahrnuty vcenách příslušných stavebních
prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
11 962031133

Bourání příček zcihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou, nebo
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2

3,50000

108,00

378,00

12 965042141

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do
100 mm, plochy přes 4 m2

m3

1,41000

2 795,00

3 940,95
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13 965081213

Název položky

MJ Množství

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo
mazaniny, sjakoukoliv výplní spár keramických, nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2

8,00000

Cena / MJ Celkem
75,00

600,00

m2

2,00000

368,50

737,00

Poznámka k souboru cen:
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
14 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní,
vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy
do 2 m2
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
15 969011121

m

19,00000

46,50

883,50

m

8,50000

174,50

1 483,25

16 969021111

Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do
52 mm
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm

17 969021121

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm

m

3,00000

192,50

577,50

18 974031132

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

m

25,00000

104,00

2 600,00

19 976082131

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí
objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol,, lustrových
skob apod., ze zdiva cihelného

kus

4,00000

48,60

194,40

20 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky
až na zdivo z obkládaček vnitřních, z, jakýchkoliv
materiálů, plochy přes 1 m2

m2

26,00000

65,00

1 690,00

t

7,32100

500,00

Poznámka k souboru cen:
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

Díl: 997
21 997013215

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po, schodech)
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

11 964,62
3 660,50

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

22 997013509

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat
jeřáb.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
t
7,32100
220,00
1 610,62
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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).
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
23 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku
snaložením a se složením, na vzdálenost do 1, km

t

7,32100

15,00

109,82

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení
na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.
24 997013802

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do,
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t

36,57600

180,00

6 583,68

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.
3. Vcenách 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 zkatalogu 8006 Demolice objektů.

Díl: 998
25 998011003

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12

8 384,13
t

4,90300

1 060,00

5 197,18

do 24 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

26 998018003

2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až
2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny
stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
t
4,90300
650,00
3 186,95
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24
m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až
2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny
stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
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P.č. Číslo položky
Díl: 3

Název položky
Svislé a kompletní konstrukce

MJ Množství

1 340271041

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými
tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2,, objemová
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2

0,10000

980,00

98,00

2 342272225

Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,, tloušťka
příčky 100 mm

m2

4,00000

639,00

2 556,00

Díl: 6
3 612321111

Cena / MJ Celkem
2 654,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená, svislých
konstrukcí stěn

19 458,20
m2

31,00000

220,00

6 820,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i
započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých
trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
4 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a, tloušťky
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2

6,00000

430,00

2 580,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i
započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých
trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
5 612325223

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do, 1 m2

kus

5,00000

491,00

2 455,00

6 631311234

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30
Poznámka k souboru cen:

m3

1,41000

2 820,00

3 976,20

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující
pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a
technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 Základy zbetonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných
tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže.
Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo
smršťovacích spár.
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

7 632452421

Doplnění cementového potěru na mazaninách a
betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného,
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě
přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm -

m2

8,00000

Cena / MJ Celkem
251,50

2 012,00

8 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na,
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus

1,00000

865,00

865,00

vyspádování koupelny

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo
sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u
konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované
cenami katalogu 800-787 Zasklívání.
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním,
zalitím pracen apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.

9 55331106

Díl: 711

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné
omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 L/P kus
1,00000
750,00
750,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 212,82

27 711131811

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše
vodorovné V
Poznámka k souboru cen:

m2

9,00000

35,00

315,00

28 711493111

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na
ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi, cementu

m2

11,00000

320,00

3 520,00

29 711493121

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na
ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu,
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 6 do 12 m

m2

9,00000

360,00

3 240,00

t

0,09200

998,00

91,82

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

30 998711102

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

31 998711181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
t
0,09200
500,00
46,00
stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu, Příplatek
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv výšku objektu
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 721
32 721174005

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté)
DN 110
Poznámka k souboru cen:

6 563,94
m

2,00000

439,00

878,00

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

33 721174025

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé)
m
5,00000
439,00
2 195,00
DN 110
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

34 721174042

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN
m
6,00000
198,00
1 188,00
40
Poznámka k souboru cen:

35 721174043

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN
m
4,00000
209,00
836,00
50
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

36 721194104

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana
potrubí, části A 02.
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
kus
2,00000
55,00
110,00
odpadních výpustek DN 40
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.

37 721194105

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 50
Poznámka k souboru cen:

kus

2,00000

59,00

118,00

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.
38 721194109

Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění
odpadních výpustek DN 100
Poznámka k souboru cen:

kus

2,00000

102,00

204,00

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí zplastových trub, části A 01.
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39 721219128
40 55233011
41 721226521
42 721290111

Název položky

MJ Množství

Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových
žlabů ostatních typů délky do 1050 mm
odtokový žlab sprchového koutu vč. roštu L=1050 mm,
výška do 7cm
Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku
DN 40
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN
125
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

Cena / MJ Celkem
268,00

268,00

kus

1,00000

508,00

508,00

kus

1,00000

26,00

26,00

m

10,00000

16,00

160,00

21,00

42,00

910,00

15,47

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
43 721290112

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150
nebo DN 200
Poznámka k souboru cen:

m

2,00000

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
44 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,01700

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

45 998721181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,01700
910,00
15,47
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 722
46 722170942
47 722176112

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro
trubky nátrubkové G 1/2
Montáž potrubí zplastových trub svařovaných polyfuzně D
přes 16 do 20 mm
Poznámka k souboru cen:

8 572,04
kus

2,00000

66,00

132,00

m

22,00000

165,00

3 630,00

1. Vcenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek.
2. Vcenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu:
a) u polyfuze: 3 svary,
b) na tupo: 1,5 svaru.
3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 části C02 Opravy a údržba vnitřního
vodovodu
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4. Vcenách –6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci.
Ztratné lze stanovit:
a) u potrubí ve výši 3%,
b) u tvarovek se nestanoví.
48 28615100

trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm

49 722179191

Příplatek kceně rozvody vody z plastů za práce malého
rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
Poznámka k souboru cen:

m

24,00000

24,00

576,00

soubor

1,00000

245,00

245,00

10,00000

31,00

310,00

39,00

390,00

144,00

1 008,00

1. Příplatek - 9191 nelze užít současně spříplatky -9192 a -9193.
2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.
3. Příplatky lze užít také kcenám oprav plastových rozvodů.
50 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového
polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných,
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
51 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového
polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných,
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m

10,00000

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
52 722190402

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek
přes 25 do DN 50
Poznámka k souboru cen:

kus

7,00000

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.

53 722190901

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se
oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního
kus
3,00000
19,00
57,00
potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
Poznámka k souboru cen:
1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od
těchto uzávěrů kuzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena
uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.
2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno
vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).

54 722220211

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN
20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním kolena, 90° D 20 x
G 1/2

kus

7,00000

62,00

434,00

2,00000

135,00

270,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
55 722225302

Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s
vnitřním závitem D 20 x R 1/2
Poznámka k souboru cen:

kus

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
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56 722240122

Armatury zplastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20

kus

2,00000

Cena / MJ Celkem
220,00

440,00

57 722290215

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového, nebo
přírubového do DN 100

m

10,00000

19,00

190,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
58 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN
50

m

20,00000

14,00

280,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
59 722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80

m

30,00000

19,00

570,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto
nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
60 998722103

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,02200

910,00

20,02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

61 998722181

3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,02200
910,00
20,02
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.
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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 kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 725
62 55484460MS04
63 725110814
64 725112171

Zdravotechnika - zařizovací předměty

30 747,68

D+M Závěs sprchový dl.210cm, vč. D+M kovové nosné k- kus
ce - zak. výroba
soubor
Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních
Zařízení záchodů kombi klozety shlubokým splachováním soubor
odpad vodorovný
Poznámka k souboru cen:

1,00000

5 329,00

5 329,00

1,00000

128,00

128,00

1,00000

3 424,00

3 424,00

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.
65 725210821

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

soubor

1,00000

91,00

91,00

66 725211681

Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se soubor
zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu, šrouby bílá
640 mm

1,00000

1 803,00

1 803,00

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.
2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj
3. Vcenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.
67 725220841

Demontáž van ocelových rohových

soubor

1,00000

125,00

125,00

68 7252900MS01

Madlo M1 svislé bíle dl. 1000mm

soubor

2,00000

1 053,00

2 106,00

69 7252900MS02

Madlo M2 nástěnné vodorovné bíle, se svislou oporou

soubor

1,00000

1 049,00

1 049,00

70 7252900MS03

soubor
Madlo M3 bílé dvojité sklopné, dl. 1000mm
Doplňky zařízení koupelen - nerezové sedačky do sprchy, soubor
nosnost min. 120kg, podpěrná nožička do rohu, , sklopná

3,00000

1 049,00

3 147,00

71 725291642

1,00000

6 070,00

6 070,00

72 725810811

Demontáž výtokových ventilů nástěnných

kus

2,00000

16,00

32,00

73 725813111

soubor

6,00000

177,00

1 062,00

kus

1,00000

177,00

177,00

75 725820801

Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky
G 1/2
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky
pračkové G 3/4
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

soubor

1,00000

91,00

91,00

76 725820802

Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

soubor

1,00000

91,00

91,00

77 725821326

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a
délkou ramínka 265 mm
Poznámka k souboru cen:

soubor

1,00000

1 295,00

1 295,00

kus

1,00000

1 124,00

1 124,00

kus

1,00000

225,00

225,00

1,00000

268,00

268,00

74 725813112

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.
78 55144004
79 725829131

baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním
odpadu
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových
G 1/2
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.
80 725849411

Baterie sprchové montáž nástěnných baterií
snastavitelnou výškou sprchy
Poznámka k souboru cen:
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1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.
81 55145590
82 725860811
83 725861311

baterie sprchová páková vč sprch. soupravy 150 mm
chrom
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty
jednoduchých
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla
s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

1 980,00

1 980,00

kus

3,00000

27,00

81,00

kus

3,00000

305,00

915,00

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. Vcenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích
předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..
84 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,07400

910,00

67,34

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

85 998725181

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
t
0,07400
910,00
67,34
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám,
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 733
86 733111103

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 922,00
m

2,00000

251,00

502,00

m

5,00000

284,00

1 420,00

Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)

kus

2,00000

77,00

89 55121196

závitový zpětný ventil 1/2"

kus

2,00000

157,00

314,00

90 734211113

Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do
120°C G 3/8

kus

2,00000

58,00

116,00

87 733111104

Díl: 734
88 734209114

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých DN 15
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
nízkotlakých DN 20

Ústřední vytápění - armatury
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P.č. Číslo položky
91 734221535

Název položky

MJ Množství

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice
ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G, 3/8

kus

1,00000

Cena / MJ Celkem
412,00

412,00

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se
oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

Díl: 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 018,57

92 735000911

Regulace otopného systému při opravách vyregulování
dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním, ovládáním

kus

1,00000

856,00

856,00

93 735161811

Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými
lamelami, stavební délky do 1500 mm
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu
výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm
Poznámka k souboru cen:

kus

1,00000

268,00

268,00

kus

1,00000

5 478,00

5 478,00

94 735164262

1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:
a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu
upevňovacích prvků),
b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují samostatně podle typu ventilu.
95 735494811

Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků,
zásobníků a nádrží
Poznámka k souboru cen:

m2

20,00000

16,00

320,00

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.
2. Cenami se oceňuje:
a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně,
popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,
b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.
3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.
96 735890803

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100
m, vobjektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,03100

910,00

28,21

97 998735103

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m vobjektech výšky přes 12 do 24 m

t

0,03100

910,00

28,21

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

98 998735181

3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti
t
0,03100
1 295,00
40,15
přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 741

Elektroinstalace - silnoproud

23 739,40
soubor

1,00000

21 703,00

21 703,00

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo
zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)
dvojnásobná šikmá

kus

1,00000

66,00

66,00

101 34555124

zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy

kus

1,00000

165,00

165,00

102 741316823

Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí,
normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE

kus

1,00000

88,00

88,00

103 741320105

kus

3,00000

88,00

264,00

kus

1,00000

110,00

110,00

105 35822109

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do
25 A ve skříni
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A
ve skříni, se signálním kontaktem
jistič 1pólový-charakteristika B 10A

kus

1,00000

70,00

70,00

106 35822111

jistič 1pólový-charakteristika B 16A

kus

2,00000

66,00

132,00

107 35822401

jistič 3pólový-charakteristika B 16A

kus

1,00000

259,00

259,00

108 741810001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem
montážních prací do 100 tis. Kč

kus

0,10000

8 800,00

880,00

1 200,00

2,40

99 7410000MS05
100 741313004

104 741320166

Vnitřní vybavení elektro

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.
109 998741181

Přesun hmot pro silnoproud stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun,
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu

t

0,00200

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 751

Vzduchotechnika

110 751111012

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus

1,00000

217,50

217,50

111 42914118

ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a
zpožděný doběh IP44 25W
Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové
potrubí, průměru do 200 mm

kus

1,00000

500,00

500,00

kus

1,00000

150,00

150,00

112 751111811
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Název položky

MJ Množství

113 751398032

Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo
desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
Montáž potrubí plastového kruhového spřírubou, průměru
přes 100 do 200 mm, vč. dodání
Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového do suti
kruhového spřírubou nebo bez příruby, průměru, do 400
mm

kus

2,00000

326,50

653,00

m

5,00000

187,00

935,00

m

5,00000

50,00

250,00

0,00100

3 435,00

3,44

114 751525052
115 751525818

Cena / MJ Celkem

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.
116 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu

t

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 763

Konstrukce suché výstavby

117 763164561

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových
včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté, šíře přes
0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

4 163,40
m2

5,00000

700,00

3 500,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
2. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.
3. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.
4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
118 763172312

Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových
desek montáž revizních dvířek velikost 300 x, 300 mm

kus

1,00000

300,00

300,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich
dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku
spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
119 59030711

dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm

120 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých,
nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
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vobjektech výšky přes 12 do 24 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -3381 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.
121 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých,
nebo cementových Příplatek kcenám za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku

t

0,06300

600,00

37,80

objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -3381 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.

Díl: 766

Konstrukce truhlářské

122 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených,
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

2 661,10
kus

1,00000

630,00

630,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a
následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na
stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se
oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu
801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
123 61160222

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197

kus

1,00000

1 590,00

1 590,00

124 54913595

kování vrchní dveřní půloliva PH

kus

1,00000

380,00

380,00

125 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným
uložením a opětovným zavěšením po provedení,
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus

2,00000

15,00

30,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.
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126 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

MJ Množství
t

0,01800

Cena / MJ Celkem
1 128,00

20,30

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

127 998766181

3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
t
0,01800
600,00
10,80
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně, za
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv
výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 771

Podlahy z dlaždic

128 771574113

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do
12 ks/ m2

m2

8,00000

380,00

3 040,00

129 59761434

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné
pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do, 12
ks/m2

m2

9,00000

350,00

3 150,00

Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

m2

8,00000

25,00

200,00

130 771591111

7 430,23

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
131 771591171

Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro
plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)
Poznámka k souboru cen:

m

2,00000

100,00

200,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
132 59054100

profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm

m

2,20000

250,00

550,00

133 771591172

Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro
schodové hrany
Poznámka k souboru cen:

m

1,00000

25,00

25,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
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134 59054141

profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V
6 (3 x 1000 mm)
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

135 998771103

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

m

1,10000

65,00

71,50

t

0,20500

595,00

121,98

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.

136 998771181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti
t
0,20500
350,00
71,75
přesunovaného materiálu Příplatek kceně za, přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku
objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 781

Dokončovací práce - obklady

137 781474116

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
lepených flexibilním lepidlem režných nebo, glazovaných
hladkých přes 25 do 35 ks/m2

m2

26,00000

390,00

20 591,55
10 140,00

138 781494111

Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační
lepené flexibilním lepidlem rohové
Poznámka k souboru cen:

m

28,00000

45,00

1 260,00

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
139 781495111

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

m2

26,00000

25,00

650,00

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
140 59761071
141 998781103

obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do
25 ks/m2
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní,
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

m2

29,00000

280,00

8 120,00

t

0,47100

595,00

280,25

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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.
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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.

142 998781181

3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
t
0,47100
300,00
141,30
zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám
za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro
jakoukoliv výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti 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 kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Díl: 783

Dokončovací práce - nátěry

143 783606863

Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí
do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný
potrubí do DN 50 mm syntetický
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do
DN 50 mm jednonásobný syntetický, standardní

144 783614551
145 783617601

Díl: 784

Dokončovací práce - malby a tapety

146 784111011

Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80
m
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

147 784121001

920,00
m

8,00000

30,00

240,00

m

8,00000

30,00

240,00

m

8,00000

55,00

440,00

m2

4,00000

20,00

80,00

m2

14,00000

17,00

238,00

1 450,00

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.
148 784181101
149 784211101

Díl: 9
10 949101111

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v
místnostech výšky do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v,
místnostech výšky do 3,80 m

m2

37,00000

20,00

740,00

m2

14,00000

28,00

392,00

m2

12,00000

120,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb
pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy do
1,9 m

13 798,45
1 440,00

Poznámka k souboru cen:
1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již zahrnuty vcenách příslušných stavebních
prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
11 962031133

Bourání příček zcihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou, nebo
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2

3,50000

108,00

378,00

12 965042241

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes
100 mm, plochy přes 4 m2

m3

1,41000

2 280,00

3 214,80
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13 965081213

Název položky

MJ Množství

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo
mazaniny, sjakoukoliv výplní spár keramických, nebo
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2

8,00000

Cena / MJ Celkem
75,00

600,00

m2

2,00000

368,50

737,00

Poznámka k souboru cen:
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
14 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní,
vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy
do 2 m2
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
15 969011121

m

19,00000

46,50

883,50

m

8,50000

174,50

1 483,25

16 969021111

Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do
52 mm
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm

17 969021121

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm

m

3,00000

192,50

577,50

18 974031132

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo
vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

m

25,00000

104,00

2 600,00

19 976082131

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí
objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol,, lustrových
skob apod., ze zdiva cihelného

kus

4,00000

48,60

194,40

20 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky
až na zdivo z obkládaček vnitřních, z, jakýchkoliv
materiálů, plochy přes 1 m2

m2

26,00000

65,00

1 690,00

t

7,32100

500,00

Poznámka k souboru cen:
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

Díl: 997
21 997013215

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po, schodech)
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

14 746,60
3 660,50

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

22 997013509

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat
jeřáb.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
t
7,32100
15,00
109,82
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně
za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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).
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4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
23 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku
snaložením a se složením, na vzdálenost do 1, km

t

7,32100

600,00

4 392,60

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení
na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.
24 997013802

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do,
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t

36,57600

180,00

6 583,68

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.
3. Vcenách 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 zkatalogu 8006 Demolice objektů.

Díl: 998
25 998011003

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí, zděnou
zcihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12

8 601,56
t

4,97200

650,00

3 231,80

do 24 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

26 998018003

2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až
2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny
stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
t
4,97200
1 080,00
5 369,76
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24
m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až
2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny
stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
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Název stavby:
Datum:
Vypracoval :
Zadavatel :

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOUPELEN V BYTOVÉM DOMĚ 617, k.ú. Vesec u Liberce
1.3.2019
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01

Rozpočet elektroinstalace
Název, typ

Množs
MJ Cena
tví

Celkem
za
materiál

el.mont. a zedn.práce
NH

materiál včetně montáže
25 m
19,0
475,00 1,25
Kabel silový 230 V, CYSY 3x2,5
28 m
11,0
308,00 1,40
Kabel silový 230 V, CYSY 3x1,5
14 m
9,0
126,00 0,40
CYa 4 zž
Ukonč. a zap.vodiče ve svorce
16 ks
6,0
96,00 0,61
Zajištění kabelu při souběhu
35 m
5,0
175,00 2,07
Průraz zdí do 200mm,pr.20mm
6 ks
15,0
90,00 0,54
30 m
22,0
660,00 3,53
Lišta vkádací PVC 40x15mm
3m
12,0
36,00 0,35
Lišta vkádací PVC 18x13mm
3m
54,0
162,00 0,35
Lišta vkádací PVC LH60x40mm
810,00 1,02
Zásuvka dvojnásobná Tango 230V/16A 6 ks 135,0
3m
10,0
30,00 0,29
Trukba ohebná PVC 23mm
Krabice acidur 16, IP67
1 ks
66,0
66,00 0,09
234,00 0,44
Spínač jednopólový Tango č.1 250V/10A 2 ks 117,0
1 ks 152,0
152,00 0,22
Spínač jednopólový Tango č.5 250V/10A, IP44
Spínač tlačítko Tango s doutn. 250V/10A 1 ks 162,0
162,00 0,22
Led osvícení 2x11W, IP43
2 ks 944,0
1 888,00 0,56
Zářivka 11W, G23
4 ks
45,0
180,00 0,28
1 ks 172,0
172,00 0,48
Rozvaděč HAGER, TYP GD106N
Svorkovnice GZ07E
1 ks 114,0
114,00 0,09
Svorkovnice GZ07N
1 ks 114,0
114,00 0,09
2 ks
52,0
104,00 0,14
Držák svorkovnice GZ106S
1 ks
49,0
49,00 0,12
Jistič Hager MX110/B
2 ks
50,0
100,00 0,24
Jistič Hager MX116/B
Chránič Hager CDA225D
ks
1
774,0
774,00 0,12
25A/0,03A
Pásky stahovací 4,3x250 bal.50ks
1 ks
66,0
66,00 0,00
0,1 ks 580,0
58,00 0,00
Vrut FN 4,2x55 - bal.1000ks
Hmoždinky M8x50 - bal. 1000ks
0,1 ks 620,0
62,00 0,00
Svorka AB, ZS16, s CU páskem
3 ks
25,0
75,00 0,50
Oko CU lisovací 6/4
3 ks
5,0
15,00 0,11
Krabice přístrojová LK80x28, 22T,
ks
6
19,0
114,00 0,24
Tango
Kryt průchodkový (LK80x28)
ks
10
10,0
100,00 0,20
8719HB
Krabice přístrojová LK80x28,
ks
4
12,0
48,00 0,16
Tango
8 ks
27,0
216,00 0,16
Kryt ohybový 8716HB
6 ks
23,0
138,00 0,12
Kryt odbočný 8715HB
1 ks
24,0
24,00 0,02
Roh vnější 8712/2HB
6 ks
24,0
144,00 0,12
Roh vnitřní 8713/2HB
10 ks
25,0
250,00 0,20
Kryt spojovací 8714HB

Cena materiálu a práce celkem v Kč

8387,00

16,71

Sazba H

Cena
práce

Cena práce a
materiálu

370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00

462,50
518,00
148,15
225,55
764,05
199,80
1304,25
130,43
130,43
377,40
105,45
33,30
162,80
81,40
81,40
207,20
103,60
177,60
33,30
33,30
51,80
44,40
88,80

937,50
826,00
274,15
321,55
939,05
289,80
1 964,25
166,43
292,43
1 187,40
135,45
99,30
396,80
233,40
243,40
2 095,20
283,60
349,60
147,30
147,30
155,80
93,40
188,80

370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00

44,40
0,00
0,00
0,00
183,15
38,85

818,40
66,00
58,00
62,00
258,15
53,85

370,00

88,80

202,80

370,00

74,00

174,00

370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
370,00

59,20
59,20
44,40
7,40
44,40
74,00

107,20
275,20
182,40
31,40
188,40
324,00

6182,70

14 569,70

Název stavby:
Datum:
Vypracoval :
Zadavatel :

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOUPELEN V BYTOVÉM DOMĚ 617, k.ú. Vesec u Liberce

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01

Rozpočet elektroinstalace pokoj č.25
Rekapitulace

CENY v Kč bez DPH

Materiál celkem
Práce celkem
Revize
Doprava materiálu
Likvidace odpadu
Koordinační činnost zhotovitele
Dokumentace skutečného provedení
Demontáž

8387,00
6182,70
1200,00
2833,30
600,00
800,00
700,00
1000,00

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

21703,00

