
Ukázkový rozpočet profese – Malíř, natěrač 
 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy   

1 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m soubor 

2 946941192RT1 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m den 

3 946941802RT1 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m soubor 

 

V položkách maleb a nátěrů (kromě nátěrů OK a omítek) nejsou započteny náklady na pomocné lešení. 
V případě použití lešení se přidávají do rozpočtu položky na montáž, nájem a demontáž lešení (např. 
pojízdné věže atd.) 

Díl: 783 Nátěry   

4 783125530R00 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email  m2 

5 783125730R00 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní  m2 

6 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním  m2 

7 783218990R00 Údržba, příplatek za nátěr pevných mříží  m2 

 

Položka č. 6,7 jsou položky na opravu a údržbu, obsahují práci případně i pomocný materiál ( např. 
brusné plátno, technický benzín) 

8 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email  m2 

9 783225400R00 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel  m2 

10 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní  m2 

11 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm  m 

12 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm  Z + 2x  m 

13 783426760R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní  m 

14 783522100RT2 
Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulín email Nuovo Zincolac 2 x, 
ředidlo C 6000 

m2 

 

Všechny položky tohoto ceníku obsahují montáž i dodávku nátěrových hmot. 
V položkách nátěrů nejsou obsaženy náklady na práce bez pevné pracovní podlahy (např. 
horolezeckým způsobem), tyto práce se oceňují individuální kalkulací. 

Díl: 784 Malby   

15 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x  m2 

16 784195222R00 Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x  m2 

17 784412301R00 Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m  m2 

18 784452211R00 Malba sádrokartonových stěn Primalex Standard  m2 

19 784498911R00 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m  m2 

20 784450010RAB Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná Primalex m2 

 
 

Všechny položky tohoto ceníku obsahují montáž i dodávku malířských hmot.  
V položkách maleb jsou obsaženy náklady na: přesun hmot, provedení maleb ze žebříku nebo z lešení 
a uklizení spadaných materiálů. 
V položkách maleb nejsou obsaženy náklady na práce bez pevné pracovní podlahy (např. 
horolezeckým způsobem), tyto práce se oceňují individuální kalkulací.  
U maleb a nátěrů se položky pro přesun hmot nepoužívají. 

 


