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Ceník zakládání staveb z broušených cihel POROTHERM Profi a Profi DRYFIX 
 
Základní jednotkové ceny účtované za zakládání: 
 
Zakládání – pracovník společnosti STARNIT plus s.r.o.    490,-- Kč/hod 
Náhrada za ztrátu času při cestě na stavbu      100,-- Kč/hod 
Doprava vlastním firemním vozidlem na stavbu              8,-- Kč/km  
 
Ceny budou účtované podle skutečně stráveného času na stavbě a času stráveného na cestě a ujetých 
kilometrů (cesta tam i zpět), které budou po ukončení prací zapsány a podepsány objednatelem do 
dokladů pracovníka firmy STARNIT plus s.r.o.  
 
Založení obvodových stěn jednoho podlaží běžné velikosti RD při zastavěné ploše do cca 150 m2 
trvá v závislosti na složitosti půdorysu (množství rohů a zalomení) cca 6 –8 hod. 
Pro bezproblémový průběh zakládání a samotného zdění a tudíž i dodržení výše uvedených časových 
údajů je nutno dopředu pečlivě připravit staveniště (viz Připravenost staveniště). 
 
Půjčovné za nanášecí válec šíře 25 cm: 
(válec lze bezproblémově použít pro všechny rozměry broušených cihel POROTHERM Profi) 
 
Půjčovné za 1 - 5 dní:         250,-- Kč/den 
Půjčovné za 6 – 14 dní:         225,-- Kč/den 
Půjčovné nad 15 dní:         200,-- Kč/den 
 
Při zapůjčení nanášecího válce bude složena kauce ve výši 5.000,-- Kč, která je vratná po vrácení 
nepoškozeného nanášecího válce (resp. bude proúčtována za půjčovné). 
 
Spolu s nanášecím válcem Vám bude zapůjčen i Návod na použití nanášecích válců, který obsahuje i 
zásady potřebné údržby, aby nedocházelo k znehodnocení nanášecího válce. 
 
Veškeré ceny jsou uváděné bez DPH. 
Sazba DPH pro založení rodinného domku bude účtována ve výši 15%. 
Sazba pro zapůjčení nanášecího válce bude účtována ve výši 21%. 
 
V případě nedodržení stavební připravenosti dle podmínek Připravenosti staveniště je pracovník 
společnosti STARNIT plus s.r.o. oprávněn neprovést založení, opustit staveniště a společnost bude 
účtovat marný výjezd v rozsahu 1 hodina (popřípadě více, pokud pracovník stráví na stavbě delší 
čas) a náklady na dopravu dle platného ceníku společnosti STARNIT plus s.r.o. 
 
Za STARNIT plus s.r.o.     
Ing. arch. Richard Štěpánek 
jednatel společnosti 
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