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CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. 

CENÍK 800-786 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ 
TECHNIKA  

I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 

11. Členění  
 
Ceník je členěn do následujících částí: 
 Část A - Zřízení konstrukcí 
 Část A 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika 
 Část A 02 - Čalounické úpravy a zastiňující technika - montáž 
 Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí 
 Část B 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika - demontáž 
 Část C - Opravy a údržba konstrukcí 
 Část C 01 - Čalounické úpravy a zastiňující technika – opravy a údržba 

 

12. Platnost 

 
121. Ceník obsahuje položky pro ocenění (dále jen "položky") čalounických  prací a 
zastiňovacích zařízení na objektech všech oborů Jednotné klasifikace stavebních objektů a 
stavebních prací výrobní povahy (dále  jen "JKSO"). 
Položky lze použít i pro oceňování prací, které  jsou součástí provozních souborů. 
 

13. Náplň položek 

 
131. Upřesnění náplně položek 

 
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 
a) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuálně, 
b) dodávku a osazení špalíků a latí; tuto práci lze oceňovat položkami souboru 956 95- 
Dodání a osazení špalíků a latí, ceníku 801-1 Běžné stavební práce, 
c) dodávku a osazení hmoždinek; tuto práci lze oceňovat položkami souboru 953 99- Dodání 
a osazení hmoždinek, ceníku 801-4 Opravy a údržba. 
 

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 
 

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

35. Způsob měření 
 
351. Množství zastiňujících rolet se určuje: 
 a) u rolet skládaných a rolet ENSLINGER v kusech podle  projektu, 
 b) u rolet z textilií nebo z umělých vláken v m2 zastiňované  plochy podle způsobu osazení 
 - do okenního otvoru (na okenní křídlo, na podhled ostění a do špalety nebo truhlíku 
dvojitých oken), součinem skladebné výšky a šířky (skladebných rozměrů) okna, 
 - před okenní otvor, součinem rozměrů otvoru zvětšených o šířkový přesah rolet podle 
projektu, nejméně však o 200 mm. 
 
352. Množství zastiňujících rolet skládaných a lamelových žaluzií se určuje v m2 zastiňované 
plochy podle způsobu osazení: 
 a) do zdvojených oken, součinem vnitřních rozměrů okenního křídla, přičemž se šířka 
zmenšuje o 10 mm, 
 b) před okenní otvor z vnitřní strany, součinem rozměrů otvoru zvětšený o šířkový přesah 
žaluzií podle projektu, nejméně však o 200 mm, 
 c) před okenní otvor z vnější strany, součinem skladebných rozměrů okna. 
 
353. Množství zatemňovacích zařízení se určuje v m2 zatemňované plochy součinem 
skladebných rozměrů okna. 
 
354. Způsob měření podle čl.351 a 353 platí i pro otvory bez oken nebo s jinou výplní. 
Zastiňovaná nebo zatemňovaná plocha se však určí nikoliv ze skladebných, ale z rozměrů 
otvoru podle projektu. 
 
355. Množství čalounění dveří se určuje v m2 součinem jmenovitých  rozměrů dveří. 
 
356. Množství skládacích stěn se určuje v m2 součinem rozměrů otvoru podle projektu. 
 
357. Množství kolejniček se určuje v m délky podle projektu. 
 

 

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 
 
ČÁST A 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ 
TECHNIKA 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

 
121. Tato část je určena pro oceňování čalounických úprav a zastiňovacích zařízení (obor  
786 - Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku. 

 
3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK 
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39. Přesun hmot 

 
391. Přesun hmot čalounických úprav se oceňuje položkami souboru 998 78-6 Přesun hmot, 
části A 02. 

 
ČÁST A 02 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ 
TECHNIKA - MONTÁŽ 
 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

 
121. Tato část je určena pro montáže čalounických úprav  (obor 786 - Čalounické úpravy) 
objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku. 

13. Náplň položek 

 
131. Upřesnění náplně položek 
 
1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na: 
 
 a) dodávku rolet a skládacích stěn; 
 tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 
 b) dodávku potahového střižního materiálu pro čalounění dveří; 
 tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
 Ztratné lze sjednat ve směrné výši 15%, 
 c) dodávku kolejniček; 
 tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
 Ztratné lze sjednat ve směrné výši 4%. 

 
ČÁST B 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ 
TECHNIKA - DEMONTÁŽ 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 

 
121. Tato část ceníku neobsahuje položky demontáže čalounických úprav (obor 786 - 
Čalounické úpravy) objektů uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku; 
tyto práce se oceňují individuálně. 

 
ČÁST C 01 - ČALOUNICKÉ ÚPRAVY A ZASTIŇUJÍCÍ 
TECHNIKA – OPRAVY A ÚDRŽBA 

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST 

12. Platnost 
 
121. Tato část ceníku neobsahuje položky oprav a údržby čalounických úprav (obor 786 - 
Čalounické úpravy) objektů  uvedených v čl. 121 obecných podmínek ceníku; 
tyto práce se oceňují individuálně. 
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