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Ceník za poskytnutí licencí k užití počítačových programů, databází a aktualizací
a služeb,
platný od 7. 10. 2018

I. Poskytovatel
Obchodní firma:
Sídlo:
Zapsaný:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

ÚRS CZ a.s.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 ‐ Malešice
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776
47115645
CZ47115645
1108021/0100 KB

II. Předmět poskytnutých práv
Poskytovatel uděluje právo Uživateli databází ‐ nebo‐li datových souborů ÚRS CZ a.s. (dále jen „Datové soubory“) využívat
tyto soubory pro vlastní použití a k pořizování výstupních sestav (rozpočtů, kalkulací, fakturací, časových plánů apod.).
Tato práva se udělují k užití Datových souborů v počítačových programech (SW) ‐ dále také aplikační programové vybavení
řady KROS (dále jen „APV KROS“) ‐ na základě licenční smlouvy a na základě všeobecných licenčních podmínek uvedených
na www.urs.cz dále uživatelům jiných softwarových firem, které poskytují svým uživatelům Datové soubory se svým
programovým vybavením, s ochranou proti nelegálnímu šíření a plní své závazky podle příslušné smlouvy.

III. Cena Datových souborů (Cenové soustavy ÚRS)
Cena Datových souborů se řídí platným ceníkem, který vychází z Cenové matice pro Datové soubory, viz níže. Seznam
jednotlivých katalogů a obsah kompletů je uveden v Příloze č. 1 ‐ Seznam katalogů ÚRS.
Poskytovatel zajišťuje každoroční obnovu cenové úrovně Datových souborů a jejich doplňování aktualizací. Všechny
Datové soubory jsou aktualizovány Poskytovatelem 2x ročně. Cena aktualizovaných Datových souborů se řídí dle Cenové
matice níže. Za pravidelnou se považuje aktualizace Datových souborů 2x ročně, za nepravidelnou aktualizaci Datových
souborů 1x ročně. Na odběr aktualizací Datových souborů v delším období než 1x ročně se neuplatňují slevy a zvýhodněné
ceny.
Ceník jednotlivých Datových souborů pro APV KROS znázorňuje Cenová matice pro Datové soubory. Poskytovatel
poskytuje aktuální Datové soubory dle uvedené Cenové matice, pokud má objednatel platný balík služeb zákaznické
podpory (dle článku VI.).
Cenová matice pro Datové soubory APV KROS
Cena NÁKUP
Kód Popis kompletu
02 HSV, PSV, SPCM
04 HSV, PSV, SPCM, M
10 Komplet = HSV, PSV, SPCM, M, RUSO

05
06
07
08
09
12
13
14

Samostatné soubory
RUSO modul
HSV
PSV
M
SPCM
RYRO – agregované položky
Databáze pro dopravní stavby (Agreg. pol.
komunikací dle TP170, převod OTSKP exp.)
POLAR – agregované položky likv. škod

R
13 100
16 900
19 900

K
32 200
37 900
40 900

3 000
x
6 500
16 800
6 800
17 500
5 400
7 800
4 300
x
6 000
9 600
13 000

Cena AKTUALIZACE
Pravidelná
Nepravidelná
R
K
R
K
8 000
11 400
11 800
17 300
10 500
14 200
15 300
20 500
12 300
15 900
17 700
23 200

1 800
4 000
4 100
3 200
2 600
3 000
4 800
7 800

R – data pro rozpočtování = bez rozborů TOV, K – data pro kalkulace = s rozbory TOV
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x
6 200
6 500
4 800
x

2 700
5 900
6 200
4 800
3 900
4 800
7 700
11 700

x
9 200
9 600
7 000
x
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Slevy uplatnitelné pro Datové soubory pro Nákup a Aktualizace
Organizace státní správy: 20 %
Při případném uplatnění jiných ‐ „ostatních“ slev (jako jsou např. multilicenční) ‐ se s uvedenými navzájem nesčítají, ale
na ceny ponížené primární slevou se dále postupně uplatňují slevy ostatní (slevy se násobí).

IV. Cena APV KROS
Cena APV se řídí platným ceníkem, který vychází z Cenové matice pro APV, viz níže. APV je rozdělen do variant dle obsahu
(kombinace) modulů.
Popis modulů systému KROS
Rozpočet
Výrobní kalkulace

Čerpání rozpočtu

Sledování stavby
Rozpočtové
ukazatele
Harmonogram
Oferta
Oferta Pro

Zahrnuje tvorbu rozpočtu, výkazu výměr, nabídkových cen, souhrnných rozpočtů za stavbu, porovnání
nabídkových a směrných cen, úpravy množství a cen, indexaci, vlastní položky a ceny, tiskové sestavy, export
a import do/z MS Excel, možnost více verzí rozpočtu v rámci jedné zakázky atd.
Zahrnuje kalkulaci vlastních nákladů, vlastních prací a subdodávek, rozborů položek (materiály, profese,
stroje, …), nastavení různých kalkulačních vzorců, úpravy limitek materiálů, mezd, strojů, OPN, výpis nosných
položek na základě firemních kritérií, tvorba skupinových položek a další
Zahrnuje tvorbu operativního plánu, soupisu provedených prací pro investora, evidenci dodatků, zůstatků,
tvorbu faktur pro investora, zjišťovacích protokolů, tisk podkladů za aktuální či minulá období, úpravu faktur za
minulé období, přehled čerpání za celou stavbu, objektů, částí nebo položek, evidenci faktur provedených prací
apod.
Zahrnuje nástroj výrobní faktura pro přehled a evidenci plánovaných nákladů za období včetně limitek potřeb
materiálu, mezd, strojů a OPN, sledování rozdílů mezi odbytovou fakturací a plánovanými náklady, přehledné
výstupní sestavy plánovaných nákladů po obdobích, dále nástroj pro sledování nákladů a výnosů s vazbou na
data z účetních SW ‐ zobrazení účetních dat, porovnání celkových plánovaných nákladů stavby s náklady
z účetnictví, porovnání nákladů a výnosů ‐ průběžné vyhodnocení zisku stavby a další.
Zahrnuje rozpočtové ukazatele stavebních objektů, rychlé sestavení nabídkového propočtu pomocí cenových
ukazatelů, cenové odhady, propočty, tvorba vlastních firemních ukazatelů z realizovaných objektů a další
Tento modul slouží k přípravě harmonogramu prací a finančního plánu do nabídky, má přímou vazbu na stavbu
(rozpočet) s možnou aktualizací při změnách, umožňuje výpočet trvání délky činností, tisk výstupů v grafickém
i tabulkovém formátu a export finančního plánu do XLS nebo PDF.
Zahrnuje zpracování výběrových řízení na stavební práce celých zakázek i subdodávek, vytvoření poptávky,
zadání kritérií hodnocení uchazečů, porovnání a vyhodnocení nabídek, zapracování výsledku do rozpočtu ad.
Zahrnuje funkce modulu Oferta a navíc podporu procesů pro správu zadávacích dokumentů a jejich
automatickou distribuci e‐mailem, vícekolová výběrová řízení, rozšířené nástroje pro import nabídek.

Popis prémiových modulů a funkcí v rámci Balíku služeb zákaznické podpory
Po dobu platnosti balíku služeb zákaznické podpory je možné navíc využívat tyto programové moduly, funkce a služby
(více o Balíku služeb zákaznické podpory a cenách viz bod VI.):

AREA

Materiály online

-

Inteligentní
importy

-

Asistent
rozpočtáře

-

Odečet výměr z projektové dokumentace ve formátech PDF, DWG, BMP, JPG, GIF, …
Tvorba výkazu výměr položky a jeho snadný převod do zakázky
Zpětné grafické znázornění odečtených konstrukcí
Databáze výrobců stavebních materiálů a prodejců stavebnin
Snadné přidávání a aktualizace z internetu, odkazy na stránky/e‐shop prodejce, aj.
Možnost nastavení firemních slev, zápis materiálů do zakázky včetně kódů položek
a názvů prodejců/výrobců
Funkce pro snadné importy zadání a rozpočtů z XLS souborů pomocí předdefinovaných šablon
Online aktualizace importních šablon
Pomocník, který vás formou krátkých článků i konkrétních příkladů provede problematikou rozpočtování
Tipy a rady pro ovládání programu, vytvořené na základě častých dotazů od uživatelů
Příklady rozpočtů častých konstrukcí a technologií
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Cenová matice pro APV KROS
Základní varianty
Číslo
Název
4101 Projektant I
4102 Projektant II
4201 Investor I
4202 Investor II
4301 Mini

Obsah

Základní cena
16 900
18 900
22 900
24 900
32 200

Číslo
Název
Obsah
Základní cena
34 200
R
4302 Standard I
R,K,RUSO
37 900
R,RUSO
4303 Standard II
R,K,Č
Standard
III
39 900
R,Č
4304
R,K,Č,S
39 900
R,Č,RUSO
4305 Standard IV
R,K,Č,RUSO
41
900
R,K
4501 Komplet
R,K,Č,S,RUSO
Harmonogram (k jakékoliv variantě) + 5 000 Kč
Oferta (k jakékoliv variantě) + 5 000 Kč, Oferta Pro (k jakékoliv variantě) + 10 000 Kč

R – Rozpočet, K – Kalkulace, Č – Čerpání, S – Sledování stavby, RUSO – Rozpočtové ukazatele

Speciální samostatné varianty
Číslo
5001
5002

Název
Modul Čerpání
Modul RUSO

Obsah
Č
RUSO

Základní cena
9 000
9 000

Slovenská verze APV KROS – CENKROS
APV KROS je možné pořídit také ve slovenské variantě jako APV CENKROS se slovenskými Datovými soubory Cenekon.
Ceny za nákup APV a Datových souborů, jejich aktualizace a balík služeb zákaznické podpory jsou shodné jako ceny za APV
KROS a Datové soubory ÚRS.
V případě pořízení Datových souborů Cenekon není poskytována multilicenční sleva na základě užívání nebo pořízení
Datových souborů ÚRS a opačně. Může však být poskytnuta multilicenční sleva na další licenci APV CENKROS, v případě
již pořízené licence na APV KROS.
Cena rozšíření APV KROS
Pořízené základní varianty APV KROS je možné v případě platného balíku služeb zákaznické podpory rozšířit o variantu
vyššího rozsahu. Cena rozšíření je rovna rozdílu ceny varianty vyššího rozsahu a ceny původně pořízené varianty.
Cena KROS Profi
KROS Profi je speciální komplet pro firmy a organizace specializující se na určitý obor stavebnictví. Cena je za
komplet – APV (obsahuje moduly Rozpočet, Kalkulace, Čerpání) včetně Datových souborů (maximálně 7 vybraných
katalogů prací s rozbory nákladů + komplet sborník materiálů SPCM).
Základní cena APV KROS Profi je 18 500 Kč.
Cena dalších licencí je 70 % základní ceny/licence.
Cena Upgrade programu (BSZP) a aktualizace Datových souborů KROS Profi:
APV:
Data:

1 900 Kč/ročně
1x pravidelná pololetní aktualizace (vychází 2x ročně): 4 900 Kč, nepravidelná aktualizace (1x ročně): 7 200 Kč

Multilicenční sleva – 30 % na Upgrade APV a 80 % na aktualizaci Dat.
Relevantní SW – výměna licence Profi KROS I a II za KROS Profi (obdobné konfigurace): sleva 30 %
Na APV KROS Profi se nevztahují žádné další slevy.
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Cena KROS Polar
KROS Polar je speciální verze pro pojišťovny a organizace specializující se na likvidace škod na stavebních objektech. Cena
je za komplet – APV (obsahuje modul Rozpočet) včetně Datových souborů (POLAR + kompletní sborník materiálů SPCM).
Základní cena APV KROS Polar je 30 000 Kč.
Sleva na multilicence 40%. Na APV KROS Polar se nevztahují žádné další slevy.
Cena Upgrade programu (BSZP) a aktualizace Datových souborů POLAR:
APV:
Data:

3 400 Kč/ročně
1 x pravidelná pololetní aktualizace (vychází 2x ročně): 7 800 Kč, nepravidelná aktualizace (1x ročně): 11 700 Kč

Slevy uplatnitelné pro APV KROS pro nákup a Balík služeb zákaznické podpory
Organizace státní správy: 20 %
Relevantní SW – výměna licence KROS plus za KROS 4 (obdobné konfigurace): sleva 30 %
Při uplatnění více slev se navzájem nesčítají, ale na ceny ponížené slevou se dále postupně uplatňují slevy ostatní (slevy
se násobí).

V. Licence a multilicence APV KROS a Datových souborů ÚRS
Jedna licence (instalace) opravňuje k užívání APV KROS a Datových souborů na jednom počítači.
Multilicence znamená poskytnutí více než jedné licence k Datovým souborům a APV pro jednu organizaci. U Multilicence
může být poskytnuta tzv. „Multilicenční sleva“. Tato sleva se uplatňuje na cenu základní, popřípadě cenu základní
sníženou slevami (uvedené v čl. III. a IV.).
Cena Multilicence se řídí níže uvedenými pravidly:
A) Datové soubory
1. licence

‐ 0% sleva, tzn. cena Datových souborů 1. licence je rovna 100% základní ceny

2. až n‐tá instalace

‐ 90% sleva, tzn. cena Datových souborů 2. až n‐té licence je rovna 10% základní ceny

B) APV KROS
1. licence

‐ 0% sleva, tzn. cena APV 1. licence je rovna 100% základní ceny

2. až 5. instalace

‐ 40% sleva, tzn. cena APV 2. ‐ 5. licence je rovna 60% základní ceny za každou licenci

6. až 10. instalace

‐ 50% sleva, tzn. cena APV 6. ‐ 10. licence je rovna 50% základní ceny za každou licenci

11. až n‐té instalace

‐ stanovena individuálně, vždy schvalována obchodním ředitelem společnosti

V případě terminálových instalací mohou být APV KROS a Datové soubory zpřístupněny jen pro takový počet
pojmenovaných uživatelů, pro který byla pořízena licence.
Tyto podmínky se nevztahují na APV KROS Profi a KROS Polar.
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VI. Balík služeb zákaznické podpory APV KROS (BSZP)
Poskytovatel poskytuje uživatelům Balík služeb zákaznické podpory (dále také jako „BSZP“). Uživatel APV KROS v rámci
BSZP získává telefonickou a e‐mailovou podporu, nové verze programu (dále jen „Upgrade“) a další služby. Cena Balíku
služeb zákaznické podpory se určuje v % z pořizovací ceny APV, dle úrovně Balíku služeb. V rámci Balíku služeb zákaznické
podpory existují tyto úrovně podpory:
Basic (cena 20% z nákupní ceny APV platné pro dané období) – zahrnuje telefonickou a e‐mailovou podporu, 2x ročně
Upgrade APV zaslaný buď e‐mailem/poštou, nebo osobním odběrem na pracovišti poskytovatele, možnost užívání
prémiových modulů programu (modul AREA, Materiály online, Inteligentní importy, Asistent rozpočtáře).
Standard (25%) – zahrnuje telefonickou a e‐mailovou podporu, 2x ročně Upgrade APV zaslaný buď e‐mailem/poštou nebo
osobním odběrem na pracovišti poskytovatele, možnost užívání prémiových modulů programu (modul AREA, Materiály
online, Inteligentní importy, Asistent rozpočtáře), 1x ročně školení uživatelů zdarma na pracovišti poskytovatele, slevy na
publikace ÚRS 10%.
Exclusive (30%) – zahrnuje telefonickou, e‐mailovou podporu a on‐line vzdálenou podporu, 2x ročně Upgrade APV zaslaný
buď e‐mailem/poštou nebo osobním odběrem na pracovišti poskytovatele, možnost užívání prémiových modulů
programu (modul AREA, Materiály online, Inteligentní importy, Asistent rozpočtáře), 2x osobní návštěva pracovníka
podpory s instalací Upgrade vč. krátkého zaškolení uživatelů, slevy na publikace ÚRS 10%.
Balík služeb zákaznické podpory je poskytován (je platný) vždy do konce následujícího kalendářního pololetí od pololetí,
pro které byl zakoupen BSZP nebo APV pořízen.
V ceně Balíku služeb zákaznické podpory není zahrnuta aktualizace Datových souborů.
Zákaznická mailingová a telefonická podpora a je poskytována pracovníky poskytovatele v pracovní dny mezi 8 až 15 hodinou.

Podmínky pro udělení úrovní:
Basic – získává každý zákazník automaticky při pořízení APV do konce následujícího kalendářního pololetí (od pololetí,
ve kterém program zakoupil) zdarma.
Standard – nemůže získat zákazník s APV ProfiKROS, KROS profi.
Exclusive – může získat zákazník, který zakoupí APV s cenou nad 30 000 Kč.

VIII. Sazebník služeb
Uživatel může využít dalších jednorázových služeb poskytovatele nad rámec Balíku služeb zákaznické podpory (viz níže).
Jestliže je služba prováděna na pracovišti klienta, pak se celková cena počítá jako součet výsledné ceny za službu
a dopravních nákladů (vztažených na vzdálenost z nejbližšího pracoviště poskytovatele ke klientovi).
Přehled a ceník služeb
Služba

Jednotková cena

Jednotka

Instalace nové licence nebo upgradu APV a dat

800

Kč/počítač

Odborná konzultace/školení

1200

Kč/h a osobu

600 až 1000

Kč/h a osobu

Servisní zásah nad rámec BSZP

1 600

Kč/h

Převod databází dopravních staveb do SW KROS pro 1PC (OTSKP – strukt.
expertních cen, SOÚŽI), multilicenční sleva na další licence je 90 %

9 600

převod

500

Kč/zásilka

Odborná konzultace a školení pro více než 3 osoby
(v závislosti na počtu osob a hodin)

Manipulační poplatek (cena za CD/DVD, poštovné, balné)

Ke všem službám jsou účtovány i dopravní náklady, pokud je služba vykonána na pracovišti uživatele: 16 Kč/km.
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Implementace a údržba Terminálové instalace APV KROS a na bázi SQL
Technické a implementační služby pro terminálové instalace (terminal server, citrix apod.) APV KROS a pro instalace na
bázi SQL se poskytují pro celé území České republiky pouze vzdáleným přístupem z pracoviště oddělení výroby APV
v Žilině. V případě provádění implementace těchto instalací přímo v sídle objednatele uhradí objednatel náklady
na cestovní výlohy dle platných Obchodních a licenčních podmínek ÚRS CZ, a.s. Licence terminálových instalací (terminal
server, citrix apod.) APV KROS a instalace na bázi SQL a jejich aktualizace je nutno implementovat Poskytovatelem do
prostředí objednatele. Poskytovatel neposkytuje takovéto verze na instalačních médiích.
Cena síťového řešení a implementačních služeb se stanovuje individuálně dle požadavků a technického vybavení
objednatele.
Všechny zde uvedené ceny poskytnutých práv k užívání Datových souborů, APV a služeb jsou uvedeny v Kč a bez platné
sazby DPH.
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Příloha č. 1: Seznam katalogů ÚRS
Katalog
800‐1
800‐2
800‐3
800‐5
800‐6
801‐1
801‐2
801‐3
801‐4
801‐5
821‐1
822‐1
823‐1
823‐2
824‐1
824‐2
825‐1
825‐2
825‐4
827‐1
831‐1
831‐2
832‐1

HSV
Zemní práce
Zvláštní zakládaní objektů
Lešení
Sanace
Demolice objektů
Budovy a haly – zděné a monolitické
Budovy a haly – montované
Budovy a haly – bourání konstrukcí
Budovy a haly – opravy a údržba
Objekty pozemní zvláštní
Mosty
Komunikace pozemní a letiště
Plochy a úprava území
Rekultivace
Dráhy kolejové
Dráhy kolejové městské
Objekty podzemní ‐ studny a jímání vody
Objekty podzemní ‐ štoly
Objekty podzemní ‐ tunely
Vedení trubní dálková a přípojná – vodovod a kanalizace
Hydromeliorace zemědělské
Hydromeliorace lesnickotechnické
Hráze a úpravy na tocích

Katalog
711
712
713
714
715
721
731
741, 742
751
761
762
763
764
765
766
767
771, 781
772, 782
773
775, 776,777
783
784
786
787
789
795

Katalog
M21,58
M22
M23
M33
M35
M36
M43
M46

M
Elektromontážní práce – silnoproud, revize
vyhrazených technických zařízení
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
Montáže potrubí
Montáže dopravních zařízení, skladových zařízení a
vah
Montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských
zařízení
Montáže provozních, měřících a regulačních přístrojů
a zařízení
Montáže ocelových konstrukcí
Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

Katalog
Úvodní část

PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Akustická a protiotřesová opatření
Izolace proti chemickým vlivům
Zdravotně technické instalace budov
Ústřední vytápění
Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud
Vzduchotechnika
Konstrukce prosvětlovací
Konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské
Konstrukce pokrývačské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic, obklady keramické
Podlahy a obklady z kamene
Podlahy teracové
Podlahy skládané, povlakové, lité
Nátěry
Malby a tapety
Čalounické úpravy
Zasklívání
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
zařízení
Lokální vytápění

SPCM
pokyny pro užívání SPCM, rejstřík výrobků a materiálů

Svazek 1
Svazek 2

obor 005–321 výrobky agr. Paliva, z uhlí, ropy, hutní…
obor 341–384 výrobky elektrotechnické, elektronické…

Svazek 3

obor 388–492 stroje, armatury a zařízení pro stavby ...

Svazek 4

obor 516–562 materiál instalační a výrobky z plastů…

Svazek 5

obor 581–598 výroba st. hmot ‐ materiály, suroviny…

Svazek 6

obor 605–757 výrobky ze dřeva, plastů, papíru, skla…

Ostatní
800‐0 Vedlejší rozpočtové náklady
HZS
Hodinové zúčtovací sazby
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