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Aktualizace oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací  
 
Jako základ pro zpracování aktualizace oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen 
OTSKP) 2019 byla použita aktuálně platná verze OTSKP schválená Centrální komisí MD ČR dne 
24. 4. 2018. 
Výstupem jsou aktualizované všechny dokumenty (části) OTSKP, včetně navazujících informací 
(technické specifikace, expertní ceny): 

• část I. popisovník prací 

• část II. metodický pokyn 

• část III. soubor položek 
 
 
 

OTSKP – REKAPITULACE ZMĚN 2019: 
 
OTSKP část I. popisovník prací 

Dle požadavků uživatelů OTSKP (investorů, projektantů a zhotovitelů) je v popisovníku prací 
provedeno doplnění nových položek nebo je u existujících položek změněn text z titulu nově 
doplněných položek. Dále je u některých položek změněna jejich technická specifikace (věcná 
náplň). Jsou doplněny obecné informace k souboru položek jmenovaného Podzhotovitele, spol. 
CETIN. Je upřesněno ustanovení 2.2, odstavec (5). 

 

OTSKP část II. metodický pokyn 
V metodickém pokynu na sestavení soupisu prací nebyly provedeny žádné změny. 
 

OTSKP část III. soubor položek 

 V souboru položek jsou provedeny změny ve smyslu provedených úprav v části I. Jsou 
doplněny nové položky a částečně doplněny texty položek stávajících. Jsou vypuštěny položky, které 
byly nahrazeny novými položkami. Došlo k přecenění cenové úrovně expertních cen v návaznosti na 
klasifikaci CZ-CC dle statistických údajů ČSÚ. 
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OTSKP – ZMĚNY 2019: 

• část I. popisovník prací 

- V části 2.2 Obecná ustanovení k položkám je upřesněn text odstavce (5):  
(5)Pětimístné položky, které v sobě obsahují dopravu, jsou kalkulovány pro vzdálenost 1km. 
Toto ustanovení se týká skupin položek přípravných prací, vykopávek, odkopávek a bouracích 
prací (stavební díly 11, 12, 13, 16, 96, 97 a 98). Neslouží pro specifikaci JC standardních 
položek zahrnujících jakoukoliv dodávku materiálu. 
 
Odstavec (23) týkající se parametrických položek doplněn: 
JC parametrických položek bude odvozena na základě standardních položek OTSKP 
individuálně dle specifik jejich použití a okrajových podmínek vyplývajících z projektové 
dokumentace.  
 
V SD1  doplněn text týkajících se položek 112:  
průměr stromů se měří ve výšce 1,3m od terénu,  
průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se 
stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38 
 

- Do SD 2 doplněn text: 
231**, 232**, 233**, 234** Štětové stěny se vykazují v t nebo v m2 včetně zaberaněné části. 

- Na základě aktualizace TKP 24 Tunely opraveny texty v SD 1, odstavec 14, v SD 3 ustanovení 
k položkám 36*4, 36*5, 36*6, opravena příloha 4.4. Dochází k zásadní změně vykazování 
množství výrubu, nyní se vykazuje včetně technologicky nutného výrubu (dříve pouze 
teoretický výrub).  
 
 

• část III. soubor položek 

1) Změny základních textů položek 

Kód 

položky 
Původní název položek Nový název položek 

Počet 

položek 

***364 „Výztuž …..  z oceli 10425“ „Výztuž …..  z oceli 10425, B420B“ 45 

919151 „Řezání ocelových profilů průřezu 

do 100mm2“ 

„Řezání ocelových profilů průřezu 

do 1000mm2“ 

1 

919152 „Řezání ocelových profilů průřezu 

do 200mm2“ 

„Řezání ocelových profilů průřezu 

do 2000mm2“ 

1 

919153 „Řezání ocelových profilů průřezu 

do 400mm2“ 

„Řezání ocelových profilů průřezu 

do 4000mm2“ 

1 

919154 „Řezání ocelových profilů průřezu 

do 700mm2“ 

„Řezání ocelových profilů průřezu 

do 7000mm2“ 

1 

919155 „Řezání ocelových profilů průřezu 

nad 1000mm2“ 

„Řezání ocelových profilů průřezu 

do 10000mm2“ 

1 
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Celkem   50 

 
 

2) Změny a doplňky technických specifikací položek 

Kód 

položky 
Název položky Mj 

Počet 

položek 

 

1120* 

1121* 

1124* 

Kácení stromů D kmene s odstraněním pařezů 

Kácení stromů D kmene  

Úprava stromu řezem větví 

KS 72 

 

3 

 Upřesněna výška, ve které se stromy měří, vložen text 

„průměr stromů se měří ve výšce 1,3m“ 

  

1122* 

1123* 

1125* 

Odstranění pařezů 

Štěpkování pařezů 

Odstranění pařezů frézováním 

KS 27 

3 

4 

 Upřesněn způsob vykazování pařezů, vložen text 

„průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m 

nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38“ 

  

58713* 

58714* 

58715* 

58716* 

Výměna poškoz. CB desek M3 16 

 Vypuštěn text „ zahrnuje řezání spár a jejich těsnění“   

76791* 

76792 

76793 

Oplocení z pletiva M2 4 

 Text „- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové 

konstrukce a zemní práce, které se vykazují v 

samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, 

není zahrnuta podezdívka (272**)“ nahrazen „- nejsou 

zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných 

položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)“ 

  

Celkem   129 
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3) Nově doplněné položky  

Kód 

položky 
Název položky Mj 

Počet 

položek 

11328B Odstranění příkopů a rigolů z příkopových dlaždic - 

doprava 

TKM 1 

11325* Odstranění příkopů a rigolů z monolitického betonu, 

odvoz do *km 

M3, TKM 10 

11374* Frézování zpevněných asfaltových ploch tl. do xx mm M2 10 

11375* Frézování zpevněných betonových ploch tl. do xx mm M2 10 

11391 Odstranění asfaltové zálivky ze spáry vytržením M 1 

214461* Separační geotextilie do xx g/m2 M2 8 

28997* Opláštění (zpevnění) z geotextilie do xx g/m2 M2 8 

33817C Sloupky plotové z dílců kovových do betonových patek KS 1 

33817D Vzpěry plotové z dílců kovových do betonových patek KS 1 

58717 Sanace cementobetonového krytu plastbetonem M3 1 

919156 

919157 

Řezání ocelových profilů průřezu do 15000mm2 

Řezání ocelových profilů průřezu do 20000mm2 

KS 2 

Celkem   53 

 
4) Odstraněné položky:  

Kód 

položky 
Název položky Mj 

Počet 

položek 

***362 Výztuž …… z oceli 10216, 11373, 11375 

Výztuž …… z oceli 10335, 10338 

T 45 

45 

    

Celkem   90 

 

 
5) Přepočet cenové úrovně na rok 2019:  

 

Přecenění cenové úrovně expertních cen bylo provedeno v návaznosti na klasifikaci CZ-CC dle 
statistických údajů ČSÚ.  
Dle klasifikace CZ-CC „INDEXY CEN STAVEBNÍCH DĚL“ byl pro obor dopravního stavitelství zvolen 
„kód CZ-CC“ 2 - „Inženýrská díla“, v rámci kterého došlo k odvětvovému navýšení cen o 2,8%. Na 
základě provedeného plošného ověřování expertních cen oproti nabídkovým cenám došlo  
u některých položek, nebo skupin položek k individuálnímu stanovení jednotkových cen. Platí pro 
část dříve označovanou jako OTSKP-SPK. 
Pro soubor položek náležejících do části dříve označované jako OTSKP-ŽS je aktuální cenová úroveň 
stanovena individuálně na základě rozboru nabídkových cen. 
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