
A pásové minirypadlo NEUSON 1503 540,00 Kč

B kloubový nakladač AVANT 630 540,00 Kč

C přídavná vrtací hlava s vrtákem na AVANT 630 150,00 Kč

D vytyčování rovin a sklonů - TOPCON 390,00 Kč

E vyhledávání podzemních sítí - DIGICAT 420,00 Kč

F hutnění podkladů - vibrační deska Woodster PC 11 420,00 Kč

G hutnění podkladů - vibrační pěch SCHEPPACH VS1000 420,00 Kč

H nosič kontejneru MAN LE8.180 600,00 Kč

I nad 35 hodin v kalendářním týdnu -30,00 Kč

J nad 140 hodin v kalendářním měsíci -30,00 Kč

K na měření rovin a sklonů při současné práci vlastnívo stroje -120,00 Kč

L na druhý stroj ovládaný střídavě jedním strojníkem 50%

M

STÍŽENÉ PODMÍNKY - nevytýčená trasa a rozsah prací, nevytýčení sítí bez 

předchozího upozornění, nepřítomnost pomocníka pro ruční dokopy a zahozy, 

nepřítomnost pracovníka pro měření hloubek a výšek ( pokud je potřeba a nebylo 

to předem objednáno ), nepřítomnost odpovědného pracovníka objednatele 

schopného na místě řešit nepředvídané stavy a situace

60,00 Kč

N v sobotu a v době od 18:00 - 6:00 30,00 Kč

O v neděli a ve státní svátek 60,00 Kč

P odborné 300,00 Kč

Q pomocné 240,00 Kč

R dva stroje jedním vozidlem - MAN + vlek 30,00 Kč

S jeden stroj jedním vozidlem  - volí řidič 20,00 Kč

T strojník samostatně bez stroje 15,00 Kč
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ZÁKLADNÍ HODINOVÁ SAZBA - práce stroje s vlastní obsluhou   2018

Čas práce stroje zahrnuje nakládku a vykládku na a z dopravního prostředku, základní servis (tankování 

pohonných látek, mazání, výměna nástrojů ), bezpečnostní přestávky dle nařízení vlády č.68/2010 Sb., hrubé 

čištění strojů od bláta a jiného materiálu

Sleva na práci jednotlivého stroje v rozsahu

Příplatek za práce

Práce manuální - montážní, dokončovací, bourací

Dopravné - sazba za kilometr


