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Ceník údržeb zahrad platný pro rok 2022 
Nepravidelné, popř. drobné práce nejsou prováděny v paušálním, ale hodinovém režimu za těchto podmínek. 

 

- Přípravné práce a čas strávený na cestě: 240,-Kč/hod. 
 

Jedná se o práce nezbytně související se zakázkou (příprava nářadí, nakládání materiálu….) a čas, který pracovníci 

nevykonávali činnost z důvodu cesty. 

 

- Odborná servisní hodina: 520,-Kč/hod. 
 

Jedná se o krátký (do 3hod.) servisní zásah vyvolaný zákazníkem.  

 

- Odborné práce na zakázce: 390,-Kč/hod. 
 

Jedná se o čas, který na zakázce pracoval vedoucí realizační skupiny. Při těchto pracích je zdarma požíváno veškeré 

firemní ruční a elektrické nářadí. Toto nářadí prochází pravidelnými BOZP prohlídkami a veškeří zaměstnanci jsou 

pro všechny práce prováděné tímto nářadím důkladně proškoleni 

 

- Ostatní práce na zakázce: 350,-Kč/hod. 
 

Jedná se o čas, který na zakázce pracovali ostatní členové realizační skupiny. Při těchto pracích je zdarma požíváno 

veškeré firemní ruční a elektrické nářadí. Toto nářadí prochází pravidelnými BOZP prohlídkami a veškeří 

zaměstnanci jsou pro všechny práce prováděné tímto nářadím důkladně proškoleni 

 

- Nekvalifikované práce na zakázce: 240,-Kč/hod. 
 

Jedná se o čas, který na zakázce pracovali nekvalifikovaní pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci firmy. Jedná se o 

brigádníky, zpravidla najaté na objemové práce…. Tito pracovníci neprovádějí žádné odborné práce a používají 

pouze ruční nářadí (nemotorové a neelektrické) 

 
- Kilometry související se zakázkou, auto do 3,5 t: 14,-Kč/km 

 

Jedná se o nezbytné kilometry ujeté v souvislosti s danou zakázkou (případně včetně vleku) 

 

- Kilometry související se zakázkou, auto nad 3,5 t: 20,-Kč/km (případný vlek v ceně) 
 

Jedná se o nezbytné kilometry ujeté v souvislosti s danou zakázkou MAN TGM - souprava 25t (maximálně 29 

Kč/km včetně řidiče) 

 

- Opotřebení menšího motorového nářadí: 130,-Kč/hod. 
 
Jedná se o opotřebení menšího motorového nářadí na zakázce (v hodnotě do 50 000,-Kč např. křovinořez motorová 

pila, plotostřih, vertikutátor, ….). Cena neobsahuje pouze opotřebení stroje, ale i pohonné hmoty, oleje a související 

materiál. 

 

- Opotřebení středního motorového stroje a náklady za práci v truhlářské dílně: 300,-Kč/hod. 
 
Jedná se o opotřebení většího motorového stroje na zakázce (v hodnotě nad 50 000,-Kč do 1 200 000,-Kč např. 

sekací traktůrek, pásový dopravník, pařezová fréza, štěpkovačka, zakladač trávníku, drážkovač, mininakladač….). 

Cena neobsahuje pouze opotřebení stroje, ale i pohonné hmoty, oleje a související materiál. (maximálně 550 Kč/hod. 

včetně strojníka). Dále je tento příplatek počítán za práce v truhlářské dílně. 
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- Opotřebení velkého motorového stroje: 390,-Kč/hod. 
 
Jedná se o opotřebení velkého motorového stroje na zakázce (v hodnotě nad 1 200 000,-Kč např. traktorbagr, 

hydraulická ruka, manipulace s kontejnery….). Cena neobsahuje pouze opotřebení stroje, ale i pohonné hmoty, oleje 

a související materiál. (maximálně 690 Kč/hod. včetně strojníka) 

 

 

- Vysokozdvižná plošina je kalkulována vždy individuálně. 
 

- Likvidace odpadu – bioodpad 500,-Kč/t 
                                   zemina + kamenivo 650,-Kč/t 
 
 
 

Ostatní informace 
 
Žádnou zakázku nelze provádět bez přítomnosti vedoucího realizačního týmu. 
 
Fakturuje se každá započatá čtvrthodina se všemi ostatními náklady s ní spojené (příprava, cesta). 
 
Případné čekání stroje je účtováno sazbou 50% z výše uvedených cen. Čekání pracovníka sazbou 100%. 
 
Od všech časů je odečítána doba povinné pracovní přestávky… 
 
Pokud pracovníci provádějí práce na více zakázkách v jeden den, jsou přípravné práce a ujeté kilometry 
rovnoměrně rozpočítávány mezi jednotlivé zákazníky. 
 
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. 
 
 
Platné od 1.1.2022 


