
Ceny elektroinstalačních prací 

Specifikace pracovního úkonu MJ Kč/MJ 

Sekání drážky v cihle (do šíře 20mm a do hloubky 30mm) bm od 15 Kč 

Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm a do hloubky 40mm) bm od 20Kč 

Sekání drážky v cihle (do šíře 100mm a do hloubky 40mm) bm od 25 Kč 

Sekání drážky v cihle (do šíře 200mm a do hloubky 40mm) bm od 50 Kč 

Sekání drážky v betonu (do šíře 20mm a do hloubky 30mm) bm od 90 Kč 

Sekání drážky v betonu (do šíře 50mm a do hloubky 40mm) bm od 120 Kč 

Sekání drážky v betonu (do šíře 100mm a do hloubky 40mm) bm od 140 Kč 

Sekání drážky v betonu (do šíře 200mm a do hloubky 40mm) bm od 200 Kč 

Ostatní bourací práce a likvidace odpadu h od 325 Kč 

Sekání kapsy pro krabici v cihle (do průměru do 75mm) ks od 25 Kč 

Sekání kapsy pro krabici v cihle (do průměru do 150mm) ks od 35 Kč 

Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do velikosti 400x600mm a 
do hl 120mm) ks od 100 Kč 

Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do velikosti 600x1200mm a 
do hl 150mm) ks od 300 Kč 

Sekání kapsy pro krabici v betonu (do průměru 75mm) ks od 100 Kč 

Sekání kapsy pro krabici v betonu (do průměru 150mm) ks od 120 Kč 

Sekání kapsy pro rozvaděč v betonu (do 400x600mm a do 
hloubky 120mm) ks od 900 Kč 

Sekání kapsy pro rozvaděč v betonu (do 600x1200mm a do 
hloubky 150mm) ks od 1800 Kč 

Vykroužení otvoru pro krabici v sádrokartonu ks od 30 Kč 

Výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do velikosti 
400x600mm) ks od 75 Kč 

Výřez otvoru pro rozvaděč v sádrokartonu (do velikosti 
600x1200mm) ks od 100 Kč 

Uložení ohebné trubky ve zdi do pr.25mm vč. sádrování bm od 20 Kč 

Uložení ohebné trubky ve zdi do pr.50mm vč. sádrování bm od 30 Kč 

Montáž plastové lišty (o rozměru do 20x30mm) bm od 25 Kč 

Montáž plastové lišty (o rozměru do 30x60mm) bm od 30 Kč 

Montáž plastové lišty (o rozměru do 40x60mm) bm od 35 Kč 

Montáž plastového žlabu (o rozměru do 50x100mm) bm od 40 Kč 

Montáž plastového žlabu (o rozměru do 60x120mm) bm od 45 Kč 

Montáž ocelového žlabu uchyceného na závitové tyči bm od 50 Kč 

Osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování ks od 50 Kč 

Osazení krabice do sádrokartonu  ks od 20 Kč 

Osazení rozvaděče do zdi vč. sádrování (do vel.400x600mm) ks od 400 Kč 

Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.400x600mm) ks od 400 Kč 

Osazení rozvaděče na zeď (do vel.400x600mm)  ks od 300 Kč 



Osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.600x1200mm) ks od 700 Kč 

Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.600x1200mm) ks od 600 Kč 

Osazení rozvaděče na zeď (do vel.600x1200mm) ks od 500 Kč 

Osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.400x500mm) ks od 500 Kč 

Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.400x500mm) ks od 400 Kč 

Osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.600x1000mm) ks od 600 Kč 

Osazení rozvaděče do sádrokartonu (do vel.600x1000mm) ks od 500 Kč 

Osazení rozvaděče na zeď (do vel.600x1000mm) ks od 400 Kč 

Montáž kabelů "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování bm od 20 Kč 

Montáž kabelů "CYKY do 3x 2,5mm" v sádrokartonu bm od 15 Kč 

Montáž kabelů "CYKY do 3x 2,5mm" volně (uchycené 
plast.pásky) bm od 15 Kč 

Montáž kabelů "CYKY do 3x 2,5mm" (v ocelových žlabech, v 
lištách) bm od 15 Kč 

Montáž kabelů "CYKY do 3x 2,5mm" v ohebných trubkách bm od 20  Kč 

Montáž kabelů "CYKY do 4x 10mm" (cihla, sdk, žlaby) bm od 35 Kč 

Montáž vodičů "CYA do 10mm" ve zdech vč.sádrování bm od 20 Kč 

Montáž vodičů "CYA do 10mm" v sádrokartonu  bm od 15 Kč 

Montáž vodičů "CYA do 10mm" volně (uchycené plast.pásky) bm od 15 Kč 

Montáž vodičů "CYA do 10mm" (v ocelových žlabech, v lištách)  bm  od 20 Kč 

Montáž vodičů "CYA do 10mm" v ohebných trubkách  bm  od 20 Kč 

Montáž vodičů "CYA do 50mm" (cihla, sdk, žlaby, volně)  bm od 50 Kč 

Montáž kabelů UTP (cihla, sdk, žlaby, volně)  bm od 15 Kč 

Zapojení vodičů v krabici   ks od 50 Kč 

Zavíčkování krabice   ks  od 10 Kč 

Základní výměna – jističe ks od 200 Kč 

Osazení a zapojení jednofázového jističe v rozvaděči  ks od 150 Kč 

Osazení a zapojení třífázového jističe v rozvaděči ks od 300 Kč 

Osazení a zapojení proudového chrániče v rozvaděči   ks  od 350 Kč 

Zapojení zvonku v rozvaděči   ks od 100 Kč 

Zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů  ks od 150 Kč 

Osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky 230V/16A   ks od 100 Kč 

Osazení a zapojení spínače (1pól) 230V/10A   ks od 70Kč 

Osazení a zapojení přepínače (sériový, střídavý) 230V/10A   ks od 75 Kč 

Osazení a zapojení přepínače (křížový) 230V/10A   ks od 85 Kč 

Osazení a zapojení přepínače (dvojitý sériový) 230V/10A  ks od 80Kč 

Osazení a zapojení zásuvky TV+R+SAT ks od 100 Kč 

Osazení a zapojení datové zásuvky (jeden port)  ks od 125 Kč 

Základní výměna a osazení – zásuvky ks od 200 Kč 

Montáž odtahového ventilátoru ks od 500 Kč 



Přikotvení, sestavení a zapojení žárovkového svítidla ks od 200Kč 

Přikotvení, sestavení a zapojení zářivkového svítidla ks od 265 Kč 

Montáž + připojení svítidla ks od 200 Kč 
Montáž osvětlení kuchyňské linky včetně montáže technologie 
LED ks od 300 Kč 

Zapojení elektrospotřebičů (sporák, trouba, digestoř, boiler) ks od 400 Kč 

Demontáž původních elektroinstalací (byt 1+1) kpl od 1150 Kč 

Demontáž původních elektroinstalací (byt 2+1) kpl od 1450 Kč 

Demontáž původních elektroinstalací (byt 3+1) kpl od 1750 Kč 

Demontáž původních elektroinstalací (byt 4+1) kpl od 2100 Kč 
Instalace elektrorozvodů (koupelna) vč.napojení do hlavního 
rozvaděče kpl od 12000 Kč 

Revize elektroinstalace v bytě(do 3+1) kpl od 2500 Kč 

Revize elektroinstalace v RD(do 5+1) kpl od 5000 Kč 

Revize - hromosvod -1 trasa(1 svod) kpl od 2900 Kč 

Doprava elektrikáře po Chomutově – cena za jeden výjezd kpl od 150 Kč 

Doprava elektrikáře mimo Chomutov km od 200 Kč 
 


