
                                                                                                                                                                                            

 
 

Ceník společnosti SLF s.r.o. platný od 1.1.2022 

 

 
 

oblast položka MJ Kč/MJ 
technická činnost technické konzultace, projektová činnost, dokumentace h 900 

opravy strojů opravy strojů a zařízení CNC a opravy podobné složitosti h 900 

 opravy strojů, přípravků a ostatních zařízení h 680 

 plánované prohlídky strojů a zařízení h 600 

 přesuny a stěhování strojů, usazení a oživení strojů a technolog.  zařízení h 550 

 drobné opravy strojů  a budov,  práce do 15 min. ¼ h 400 

elektro výchozí revize instalací, strojů a  výrobků h 450 

 pravidelné revize a prohlídky h 450 

 běžné opravy instalací, svítidel, zásuvkových okruhů …. h 400 

 běžné opravy nářadí a přípravků h 400 

  elektromontážní práce h 400 

  demontáže starých instalací h 350 

  oprava venkovního osvětlení h 400 

  kontrola rozvoden VN h 400 

 odečet elektroměrů v areálu  Flaktgroup 10 ks 60 

 oprava řídících systémů, regulátorů, elektronických systémů h 1000 

 oprava počítačů a programů h 1000 

zámečnické práce strojní obrábění, sváření, zámečnické práce h 440 

  ostatní pomocné zámečnické práce, stěhování pracovišť… h 350 

šicí stroje běžné opravy šicích strojů, seřízení h 400 

 střední opravy šicích strojů (demontáž a lapování zadřených sestav) h 680 

 technická činnost u šicí techniky h 550 

stavební práce běžné zednické práce - zdění, betonáž, malování, natírání, štukování …. h 350 

  kvalifikované stavební práce - obklady, sádrokartony … h 450 

  pomocné zednické práce – kopání, bourání, vyklízení, úklid sněhu … h  300 

instalatérské práce opravy/výměna sanitární techniky, instalatérské práce h 360 

 vyčištění neprůchozích odtoků umyvadel, dřezů.. h 400 

 čištění ucpaných odpadů splaškové kanalizace, WC, včetně úklidu h 500 

 svařování trubních rozvodů autogenem h 500 

ostatní souhrnný výkaz SaS (rozúčtování nákladů po střediscích budov) měsíc 1 500 

 souhrnný výkaz VÝR (rozúčtování nákladů po střediscích výroby) měsíc 3 000 

všeobecné stěhování bytů, kanceláří ….   h           300 



            oblast                                                     položka MJ 
 

Kč/MJ  

správa nemovitostí  
činnosti správy nemovitostí, technické prohlídky,  kontrola stavu 
nemovitosti, vypracování soupisu závad,   h           350 

 
opravy vybavení budov, drobné údržbářské práce na vybavení místností 
(nástěnky, poličky, zásobníky,, atd.) h 

              
300 

 opravy mechanických částí zařízení budov (vrata, dveře..) h 400 

 obsluhy energetic. zařízení (výměníků, kompresorů, vodárny, kotelen..) h 320 

 měsíční a roční kontrola funkce systému NO únikových cest h 400 

 obsluha plyn. zařízení a kontrola těsnosti rozvodů zemního plynu h 420 

 funkční zkouška SHZ (stabilní hasicí zařízení) servrovny h 400 

údržba zeleně 
běžné zahradnické práce – sečení trávy, prořez stromů a keřů,  hrabání 
trávy a listí vč. odvozu zel. hmoty h  300 

 sečení trávy, shrabání listí vč. odvozu  M2 od 3 

 odplevelování trávníku (včetně chemie) M2 od 8 

 čištění střech, vpustí, gaigerů, žlabů, svodů atd. h 350 

doprava vysokozdvižné vozíky včetně montážní plošiny h od 450 

   osobní vozidlo do 20 km km 16 

 osobní vozidlo nad 20 km km 12 

 paušální částka na výjezd po Liberci pro osobní auto a dodávku  350 

  dodávka, lehké nákladní vozidlo do 20 km km 18 

 dodávka, lehké nákladní vozidlo nad 20 km km 14 

držení hotovostí odpolední směna h 40 

 noční směna h 60 

 den pracovního volna a pracovního klidu h 100 

 příplatek za výjezd technika mimo základní pracovní dobu výjezd 350 

přirážky práce přesčas mezi 15 h až 6 h v pracovní dny % +25% 

 práce přesčas ve dnech pracovního volna a pracovního klidu % +100% 

                       

                                                                                                                                               Všechny ceny jsou bez DPH. 


