
Ukázkový rozpočet profese - Elektroinstalatér 
 
Vysvětlivky k položkám: 

Montážní položka - Nosný materiál – Specifikace -  Montážní přirážky 

P.č. Číslo položky Název položky MJ 

Díl: M21 Elektromontáže   

1 210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm m 

 

Položka zahrnuje montáž nosného a podružného materiálu, tj. včetně, kolen, spojek 
ohybů, rohů, vývodek, konzolek, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného 
materiálu, sádry, hřebíků apod. 

2 34571062 Trubka elektroinstal. ohebná  LPFLEX 2316 m 

 

Dodávka nosného materiálu. Podružný (spojovací) materiál se rozpočtuje přirážkou č. 
141. 

4 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2  kus 

6 210110001R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí  kus 

7 34535400 Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 kus 

8 34536490 Kryt spínače Tango 3558A-A651 kus 

  210190002R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 

  

Montáž. Položka obsahuje sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, 
usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola 
spojů a jejich dotažení.  
V položce montáže není zakalkulováno vnější zapojení, zhotovení kabelových koncovek, 
uzávěrů chráněných vodičů a ukončení vodičů. 

10 35713851 Rozvodnice elektroměrové RE 1-P kus 

 

Specifikace k montážní položce.  
 

11 210201087R00 Svítidlo zářivkové 5311603 2x40W řetízkový závěs  kus 

12 34823707 Svítidlo bytové závěsné zářiv. OS 236 2x 36W kus 

13 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2  m 

 

V položce je zakalkulována jejich montáž včetně montáže svorek spojovacích, 
odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. 
 V položkách vedení v zemi není zakalkulován výkop a zához.  

14 35441120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 

16 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry  m 

17 35441420 Podpěra vedení do zdiva PV 1a-20 kus 

18 15615155 Drát tažený pozinkovaný 11343  D 1,60 mm kg 

19 210220211R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva  kus 

20 35441020 Tyč jímací JV 1,5 1500 mm s vrutem kus 



21 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/  kus 

22 35441050 Svorka lanová pozink.- pr.lana 6,5mm kus 

23 35443101 Svorka univerzální Cu   SU Cu kus 

24 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva  kus 

25 35441830 Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm kus 

26 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota  kus 

27 35441846 Štítek označovací kus 

28 210800102R00 Kabel CYKY 750 V 2x2,5 mm2 uložený pod omítkou  m 

 

V položkách jsou zakalkulovány náklady na veškeré přípravné práce jako naznačení 
trasy vedení, příprava svitků a bubnů, nářadí, pomůcek a mechanismů, vlastní 
překontrolování trasy vodiče (kabelu, šňůry), jeho položení, případné protahování, 
vyrovnání a ohýbání, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky dle ČSN a 
vyzkoušení izolačního stavu. 

29 34111006 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm2 m 

30 210810016R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený  m 

 

Volným uložením se rozumí položení na předem připravené různé nosné konstrukce, 
uložení do výkopu, do tvárnic v trase bez komor, do betonových nebo jiných trub a 
podobně. U volného uložení nejsou vodiče, kabely a šňůry zajištěny nebo upevněny proti 
posouvání. 

31 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 

  905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 

 

HZS - hodinová zúčtovací sazba. Položka zahrnující mzdu, odvod na sociální a zdravotní 
pojištění, režii a zisk 

32 111      R00 Mimostaveništní doprava     čl.8-3a % 
 

Přirážka za dopravu specifikací do staveništního skladu. Počítá se z hodnoty specifikace. 

33 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21  % 
 

Přirážka za spojovací materiál. Počítá se z hodnoty nosného materiálu. 

34 142      R00 Přirážka za prořez kabelů  % 
 

Přirážka za ztratné. Počítá se z hodnoty délkových materiálů. 

35 201      R00 Podíl přidružených výkonů   čl. 26  % 

 

Přirážka za výkony, které jsou nezbytné k provedení montážních prací a které nelze 
vztáhnout na kalkulační jednici (a nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - 
osvětlení, materiál lešení, strážní a požární služba. 

36 202      R00 Zednické výpomoci m21      čl.13-2 % 

 

Přirážka na zednické výpomoci, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních 
prací, jsou nezbytným předpodkladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je 
nelze na základě zakreslení v projektech rozpočtovat jako stavební práce. 

  Celkem za M21 Elektromontáže   

 


