CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ – PROFIGEO S.R.O.
Zeměměřické výkony se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami
v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s odběratelem dle obchodního zákoníka nebo odběratelem doručenou objednávkou.

Součástí ceny každé zakázky je:
✔ příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace, v případě nekompletní projektové
dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí – např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
✔ vyhotovení protokolu o měření ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
✔ předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku odběratele
✔ potřebný stabilizační a signalizační materiál – dřevěné kolíky, barva, hřeby

Výslednou cenu je možné snížit v případě:
✔ měření vysokého počtu položek
✗ nad 100 položek jednoho typu – sleva 10%
✗ nad 200 položek jednoho typu – sleva 20%
✔ při dlouhodobé spolupráci – sleva dohodou

Výslednou cenu je možné zvýšit v případě:
✔ při měření se vyskytnou předem nespecifikované položky – navýšení ceny dle položek
✔ jsou požadovány vysoké nároky na přesnost – navýšení ceny dle požadované přesnosti, je–li pro
dosažení výsledné přesnosti nutné druhé měření té samé věci, účtuje se vždy jako nové měření
✔ je požadována zvýšená kontrola měření – navýšení ceny dle počtu kontrolovaných položek,
kontrolní vytyčení je účtuje vždy jako nové vytyčení
✔ při nestandardních požadavcích na zpracování výsledků (více kopií, speciální formát dat) –
navýšení ceny dle skutečně provedených výstupů

PAUŠÁLNÍ SAZBA
Při využití paušální sazby se cena geodetických prací určuje délkou činnosti na dané zakázce. Nezáleží
na počtu provedených zeměměřických výkonů. Do času stráveného na zakázce se započítává cesta.
půldenní sazba (do 4 hodin trvání)

5 000 Kč

denní sazba (do 8 hodin trvání)

8 000 Kč

denní sazba plus (více než 8 hodin)

10 000 Kč

Delší časové úseky pro paušální sazbu se určují individuálně. Ceny uvedeny bez DPH.

ZEMĚMĚŘICKÉ VÝKONY – OBSAH A CENA
Odhad ceny za celou zakázku se provede dle projektové dokumentace, přesná cena se stanoví dle sku tečně provedených měření. Ceny uvedeny bez DPH.

Základní výkony
MJ

popis výkonu

cena MJ

bod

připojení měření na vytyčovací síť – volné stanovisko

495 Kč

bod

zaměření bodu v místní soustavě

120 Kč
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bod

zaměření bodu v JTSK

150 Kč

bod

vytyčení bodu ze souřadnic daných

185 Kč

bod

vytyčení bodu ze souřadnic vypočtených

245 Kč

bod

zaměření výšky

70 Kč

bod

zaměření nepřístupného bodu

290 Kč

bod

zřízení výškového bodu

250 Kč

bod

určení bodu vytyčovací sítě bez stabilizace

1 800 Kč

100 m2

výpočet výměr

40 Kč

100 m2
100 m

výpočet kubatur

160 Kč

geometrický plán či vytyčení hranice pozemku

4 900 Kč

objekt

vytyčení rodinného domu do 10 bodů (každý další bod 245 Kč)

3 900 Kč

km

nivelace – připojení na ČSNS

2 650 Kč

objekt

kontrola svislosti ze dvou směrů

250 Kč

hod

neklasifikované výkony – hodinová sazba

500 Kč

Speciální výkony
MJ

popis výkonu

cena MJ

100 m

zaměření a vyhotovení podélného profilu

1 000 Kč

10 m

zaměření a vyhotovení příčného profilu

200 Kč

bod

určení posunů a přetvoření stavebního objektu – prostorové

420 Kč

bod

určení posunů a přetvoření stavebního objektu – výškové

180 Kč

bod

nastavení bednění před betonáží – poloha, výška

275 Kč

úkon

osazení dilatačního uzávěru

8 000 Kč

10 m

zaměření jeřábové dráhy v úrovni terénu

1 000 Kč

10 m

zaměření jeřábové dráhy ve zvýšené úrovni s lávkami

1 400 Kč

10 m

zaměření jeřábové dráhy ve zvýšené úrovni s lávkami na jedné straně

1 800 Kč

10 m

zaměření jeřábové dráhy ve zvýšené úrovni bez lávek

2 200 Kč

✔ jeřábová dráha kratší než 30 m je oceněna jako 3 MJ
✔ každé opakované vytyčení z důvodů zničení je považováno za nové vytyčení

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Probíhá dle dohody po ukončené zakázce, případně jednou měsíčně se splatností 30 dnů.

KONTAKTNÍ INFORMACE
✔ PROFIGEO s.r.o., Topolová 2019, Hostivice, 253 01
✔ Ing. Jiří Ludvík, tel.: 607 568 424, Ing. Jan Koukl, tel.: 608 703 510
✔ email: info@profigeo.info , web: www.profigeo.info
✔ IČ: 24673200, DIČ: CZ24673200
✔ bankovní spojení – 2225728309 / 0800
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