
Ukazatele průměrné orientační ceny (RUSO)
Reagujeme na podněty uživatelů ohledně historie ukazatelů. V aplikaci zůstanou dostupné i Ukazatele za minulé období. 
Po aktualizaci na verzi roku 2021 tedy zůstane přístupná také verze pro rok 2020.
Ukazatele je možné zakoupit společně se soustavou RYRO jako jeden modul. 

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Katalog montáží a demontáží (KMD)
Cenové a technické podmínky online

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Na základě poptávky rozpočtářů jsme do aplikace zařadili i sazebník Hodinové zúčtovací sazby (HZS). Sazebník se 
automaticky zobrazí každému, kdo má zakoupenu licenci „komplet všech katalogů CS ÚRS“.
Sazby HZS slouží jako podklad pro kalkulaci cen R-položek, pro ocenění některých vedlejších rozpočtových nákladů 
a pro ocenění dalších nákladů, pro které nejsou v CS ÚRS přímo položky (různé kontrolní a revizní činnosti, provádění 
zkoušek těsností apod.).
Více ohledně používání HZS viz kurz Kurz K1 - Co dělat, když v databázi nenaleznu položku.

Katalog montáží a demontáží (KMD)
Jako samostatný modul je v aplikaci dostupný nově vytvořený Katalog montáží a demontáží na stavebních objektech 
(KMD), který je určen převážně pro řemeslníky. 
Položky katalogu slouží k rychlému a jednoduchému ocenění základních stavebních prací s využitím časového fondu 
(normohodiny) a vlastní hodinové zúčtovací sazby nebo přímo uvedené ceny práce.
Katalog KMD je možné zakoupit jako samostatný modul.

Cenové a technické podmínky (podmínky použití položek) CS ÚRS
Položky Cenové soustavy ÚRS jsou nyní napojeny na novou online formu publikování Cenových a technických pod-
mínek na webu podminky.urs.cz. 

Úpravy náplně řemeslných variant
Na základě nově doplněných položek v CS ÚRS a taktéž podnětů od vás jsme rozšířili obsah následujících řemeslných 
variant: K01 zednické práce (přidán katalog 795 Lokální vytápění), K03 zastřešení (přidán katalog 786 Stínění a ča-
lounické úpravy), K07 krajinářské, terénní a zemní práce (přidán katalog 251 Objekty podzemní – studny a jímání 
vody) a K11 zámečnické práce (přidán katalog 786 Stínění a čalounické úpravy).

Vylepšení aplikace
Kromě doplnění a aktualizování datového obsahu jsme zapracovali i na samotné aplikaci. Průběžně optimalizujeme po-
zadí aplikace za účelem zvýšení rychlosti a dostupnosti. Viditelné změny jsou spíše drobnosti, které však nenápadným 
způsobem zvyšují komfort užívání. Například, že se přímo rozbalí strom výběru ze seznamu, pokud jste v modulu, kde 
je jen jeden katalog. Nebo výraznější ikona aplikace v kartě webového prohlížeče (tzv. favicon), kdy tak naši aplikaci 
snadněji najdete mezi dlouhou řadou otevřených karet ve vašem oblíbeném prohlížeči. Užitečnou funkcí je hlídání data 
exspirace vaší licence, kdy budete s dostatečným předstihem upozorněni na blížící se konec platnosti. A řada dalších 
drobností pro vaši snadnější práci.

https://www.urs.cz/kurzy-rozpoctovani-stavebnich-praci/kurz-k-co-delat-kdyz-v-databazi-nenaleznu-polozku
https://podminky.urs.cz/

