
Část Číslo Část PD

M.J. 

Units

Množství

Quantity

Jednotková 

cena

Unit price

Cena celkem

Total price

A Příprvné práce, zaměření

1 Digitalizace podkladů (při dostupnosti stávající projektové dokumentace v 

rozsahu půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy, řez) - převodo podkladů 

do dwg formátu

kpl. 1 2200 2 200,-

2 Příplatek za nutná drobná doměření při nesouhlasu dokumentace se 

skutečným stavem

kpl. 1700

3 Příplatek za zaměření při absenci veškerých podkladů stávající projektové 

dokumentace (cena je stanovena jako nejvyšší možná, v případě zajištění 

částí podkladů bude příplatek úměrně snížen)

kpl. 4400

4 Příplatek, v případě nutnosti provedení stavebně technického průzkumu pro 

ověření stavu a typů konstrukcí (obvykle u konstrukče velmi atypických 

objektů)

kpl. individuálně dle rozsahu

Výkonová fáze přípravné práce a zaměření celkem 2 200,- Kč

B Odborný posudek

1 Zpracování odborného posudku potřebného pro získání dotací NZU pro 

případ, že se provádí opatření (zateplení stěn, střechy a fasády, popř pouze 

některá z těchto opatření)

kpl. 1 11000 11 000,-

2 Příplatek k posudku v případě změny nebo doplnění zdroje vytápění, popř 

návrh rekuperace.

kpl. 3300

Výkonová fáze Odborný posudek celkem 11 000,- Kč

C Projektová dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky 

č.499/2006 Sb. (Rodinný dům do podlahové plochy do 200m2)

A Průvodní zpráva kpl. 1 700 700,-

B Souhrnná technická zpráva kpl. 1 900 900,-

C Situační výkresy kpl. 1 800 800,-

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení kpl. 1 13200 13 200,-

D.1.2
Stavebně konstrukční řešení (v případě že nebude stavební úřad vyžadovat 

stavební povolení, popř to nebude vyžadovat charakter stavebních úprav, 

nebude prováděno)

kpl. 2200

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

(v případě že nebude stavební úřad vyžadovat stavební povolení, nebude 

prováděno)

kpl. 4600

D.1.4.a Zařízení pro vytápění (úprava zdroje vytápění) kpl. 4400

Zařízení pro vytápění (otopná soustava) kpl. 5000

D.1.4.b Zařízení pro chlazení kpl.

D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky kpl.

D.1.4.d Zařízení pro měření a regulaci kpl.
D.1.4.e Zařízení zdravotně technických instalací kpl.
D.1.4.f Plynová zařízení (pokud bude vyžadovat změna zdroje vytápění) kpl. 4400

D.1.4.g
 (Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů) Bleskosvody

(v případě že nebude stavební úřad vyžadovat stavební povolení, nebude 

prováděno)

kpl. 2200

D.1.4.h Zařízení slaboproudé elektrotechniky kpl.

D.1.4.i Zařízení požární signalizace a evakuačního rozhlasu kpl.

E.5
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

(v případě že nebude stavební úřad vyžadovat stavební povolení, nebude 

prováděno)

kpl. 2200

D.2.1 Přípojka vodovod kpl.

D.2.2 Přípojka kanalizace kpl.

D.2.3 Přípojka plyn (pokud bude vyžadovat změna zdroje vytápění) kpl. 4400

Koordinace projektu, Kompletace a tisk dokumentace, doprava apod. kpl. 1 2 800,- 2 800,-
Příplatek pro rodinné domy s větší podlahovou plochou než 200m2 

(počítáno za každý m2 navíc)
m2 100,-

Příplatek za projektovou dokumentaci v případě nástavby, přístavby, 

případně změny dispozice
kpl. individuálně dle rozsahu

Výkonová fáze DSP celkem 18 400,- Kč

D Inženýring
Projednání PD s DOSS (pouze bude-li vyžadovat zákazník) kpl. 1 5500
Vyřízení stavebního povolení (pouze bude-li vyžadovat zákazník) kpl. 1 5500
Vyřízení žádosti NZU kpl. 1 6600 6 600,-

Výkonová fáze Inženýring celkem 6 600,- Kč

E Autorský dozor
Autorský dozor kpl. 6600

Výkonová fáze Autorský dozor celkem

F Technický dozor investora + koordinátor BOZP
Technický dozor investora kpl. 27500
Koordinátor BOZP kpl. 11000

Výkonová fáze TDI+KoordBOZP

Cena CELKEM 38 200 Kč

21% DPH 8 022 Kč

Cena CELKEM S DPH 46 222 Kč

Termín vyhotovení projektové dokumentace:

DSP 30 pracovních dní po objednání

Dokumentace bude vyhotovena v počtu: 4 paré (2x autorizované)

Každé další tištěné paré: 2500 Kč

Digitálně ve formátu pdf, doc, xls 1 CD

Obsahem dodávky není studie osvětlení, oslunění, hluková studie ze stavební činnosti, inženýrskogeologický a stavebně technický průzkum.

Obsahem nabídky nejsou správní poplatky úřadům státní správy.

Platnost cenové nabídky je 30 dní od vyhotovení

10.11.2015 Martin Landa

Tel : 606714527

www.1stavebnicentrum.cz
www.zelenausporam-2.cz
www.kpoker.cz

KP - Keramika s.r.o.

Korunní 1143/84, Praha 10 Vinohrady  101 00

IČO : 29045541   DIČ : CZ 29045541

zpracovat projektovou dokumentaci (dle zák.č.183/2006 Sb. – stavební zákon) ve výkonové fázi DSP dle Vyhlášky č.499/2006 Sb.

e-mail : landa@1stavebnicentrum.cz

Nová zelená úsporám - Rodinný dům

Cenová nabídka

Požadavkem investora je:

http://www.1stavebnicentrum.cz/
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