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I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 

11. Členění  

111. Sborník obsahuje položky truhlářských prací na stavebních objektech nebo jejich částech (dále 
jen "objektech") uvedených v čl.121 v tomto členění: 

Část A 01 - Zřízení konstrukcí objektů 
Část B 01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů 
Část C 01 - Opravy a údržba konstrukcí objektů 
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12. Platnost 

121. Sborník je určen pro oceňování truhlářských konstrukcí na objektech všech oborů jednotné 
klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen oborů JKSO) mimo 
speciální stavební práce na objektech oboru JKSO  817, oceňované položkami sborníku 801-6 
Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. 
Sborník platí i pro oceňování truhlářských konstrukcí na provozních souborech. 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 
a) dodávku výrobků (vyjma montážního materiálu podle čl.1313 části A 01 tohoto sborníku); 

tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné je stanoveno poznámkami u jednotlivých souborů 
položek. 

132. Zednické výpomoci 
1322. V položkách jsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci: 
a) vysekání rýh o průřezu do 70x30 mm a kapes do 70x70x50 mm 

pro uložení truhlářských konstrukcí, 

b) osazení nastřelením, zazděním nebo zabetonováním do 0,05m
2

 pohledové plochy, 
c) dodání nastřelovacích hřebů, nábojek, špalíků, malty a betonové směsi. 
1323. Pokud předmětem dodávky stavebních prací PSV nejsou zednické výpomoci, poskytne 
dodavatel prací PSV srážku ve výši rovné hodnotě skutečně provedených zednických výpomocí. 

 

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 
 
211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek 
uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení 
Technických podmínek. 
 

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ 

32. Platnost položek 

321. Položky jsou určeny jen pro montáž truhlářských konstrukcí pevně zabudovaných do objektu. 

 
 
 

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

Část A 01 – KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - ZŘÍZENÍ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

11. Platnost 

121. Tato část je určena pro oceňování truhlářských konstrukcí (obor TSKP 766 - Konstrukce 
truhlářské) na objektech uvedených v čl.121 Všeobecných podmínek tohoto sborníku. 
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123. Tato část neobsahuje položky pro ocenění montáže konzol a podpěr pro upevnění truhlářských 
konstrukcí. Tyto stavební práce se oceňují položkami sborníku 800-767 - Kovové stavební doplňkové 
konstrukce - montáž. 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: 
a) montážní materiál (např. vruty, hřebíky, tmel, těsnící provazec), pokud není součástí dodávky 

truhlářských výrobků. 

 

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ 

31. Volba položek 

311. Pro volbu položky pro ocenění montáže okna je rozhodující plocha určená součinem jmenovitých 
rozměrů okna. 

312. Pro volbu položky pro ocenění montáže meziokenní izolační vložky je rozhodující způsob 
osazení a plocha určená součinem jmenovitých rozměrů vložky. 

313. Pro volbu položky pro ocenění montáže dřevěné stěny je rozhodující výška stěny. 

32. Platnost položek 

321. Položky souborů: 
766 66-15.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s 
polodrážkou 
766 66-16.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez 
polodrážky 
766 66-23.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných do 
zazděné rámové zárubně 
766 66-42.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných do 
zazděné rámové zárubně kývavých 
jsou určeny i pro montáž dveřních křídel s povrchovou úpravou, např. Umacron, Solodur. 

322. Položky souborů: 
766 61-.... Montáž oken nekompletizovaných 
766 62-.... Montáž oken kompletizovaných 
neplatí pro montáž oken s izolačním trojsklem. 

33. Obsah položek 

331. V položkách souborů: 
766 65-21.. Montáž dveřních křídel nekomletizovaných do zazděné rámové zárubně 
766 65-42.. Montáž dveřních křídel nekomletizovaných do zazděné rámové zárubně kývavých 
766 66-21.. až 23.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných do zazděné rámové zárubně 
766 66-51.. až 52.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných do zazděné rámové zárubně 
kývavých 
jsou zakalkulovány i náklady na jednostranné olištování zárubně (popř. nadsvětlíku). 

332. V položkách souborů: 
766 61-.... Montáž oken nekompletizovaných 
766 62-.... Montáž oken kompletizovaných 
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766 63-.... Montáž balkónových dveří nekompletizovaných 
766 64-.... Montáž balkónových dveří kompletizovaných 
nejsou zakalkulovány náklady na montáž těsnění oken a těsnění balkónových dveří ve styku 
křídel s okenním rámem plyuretanovou páskou. Toto těsnění se oceňuje položkami souboru 
766 69-15.. Montáž těsnění oken a balkónových dveří této  části ceníku. 

333. V položkách souborů: 
766 65-21.. Montáž dveřních křídel nekompletizovaných do zazděné rámové zárubně 
766 66-15.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo dýhovaných s 
polodrážkou 
766 66-23.. Montáž dveřních křídel kompletizovaných z tvrdého dřeva nebo modřínu 
nejsou zakalkulovány náklady na montáž 
- okopního plechu na dveřních křídlech, 
- samozavírače, 
- stavěče křídel; 
tato montáž se oceňuje položkami souboru 766 66-91.. dokování této části sborníku. 

334. V položkách souborů: 
766 41-.... Montáž obložení stěn 
766 42-.... Montáž obložení stropů 
nejsou zakalkulovány náklady na olištování. 
Toto olištování se oceňuje položkami souboru 766 69-97.. Montáž překrytí spár lištou části A 
01 tohoto sborníku. 

34. Technologická manipulace 
V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně 
a do 3,5 m svisle. 

35. Způsob měření 

351. Plocha stěn plných, polozasklených, celozasklených a lodžiových se určuje v m
2

 z 
projektovaných rozměrů. Plochy otvorů se neodečítají. 

352. Množství stěn záchodových (instalační blok WC) se určuje v ks. 

353. Množství jednotek schodišťových madel se určuje v m osy madlového pásu zábradlí. 

354. Plocha obložení stěn, podhledů a ostění se určuje v m
2

 z rozměrů podle projektu. 

355. Plocha krytů topných těles se určuje v m
2

 součtem rozvinutých ploch krytů (včetně horní a boční 
plochy). 

 

Část B 01 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - DEMONTÁŽ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže truhlářských konstrukcí pro další použití (obor 
TSKP 766 - Konstrukce truhlářské) na objektech uvedených v čl.121 Všeobecných podmínek tohoto 
sborníku. 
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123. Bourání truhlářských konstrukcí, pro které tato část neobsahuje položky, se oceňují položkami 
sborníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí. 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: 
a) demontáž montážního materiálu. 
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 
a) bourání (demontáž) kotevních šroubů, konzol a podpěr; 
toto bourání se oceňuje položkami sborníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí. 

 

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ 

33. Obsah položek 

331. V položkách souborů: 
766 41-.... Demontáž obložení stěn, 
766 42-.... Demontáž obložení podhledů, 
je zakalkulována demontáž krycích lišt a soklu. 

 

35. Způsob měření 

351. Plocha demontáže stěn se určuje v m
2

 z rozměrů stěny podle projektu. Plochy otvorů se 
neodečítají. 

352. Plocha demontáže obložení stěn a podhledů se určuje v m
2

 z rozměrů obložení podle projektu. 

 

Část C 01 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ – OPRAVY A ÚDRŽBA 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

121. Tato část obsahuje položky pro ocenění oprav a údržby truhlářských konstrukcí (obor TSKP 766 - 
Konstrukce truhlářské) na objektech uvedených v čl.121 všeobecných podmínek sborníku. 

13. Náplň položek 

131. Upřesnění náplně položek 
1314. V položkách oprav nejsou zakalkulovány náklady na: 
a) u oprav s výměnou dílčích prvků, 

- dodávka dílčích prvků, 
- dodávka montážního materiálu, 
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; ztratné se nestanoví, 

b) u výměny kompletních křídel, 
- dodávka okenních křídel, 
- dodávka montážního materiálu, 
tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; ztratné se nestanoví. 
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3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK 

39. Přesun hmot 

391. Přesun hmot při opravách a údržbě truhlářských konstrukcí se oceňuje položkami souboru cen 
998 76-6 části A 01 tohoto sborníku. 
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