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ID služby Typ služby Popis
měrná jednotka 

(mj)
Cena za 1 mj bez DPH Cena za 1 mj včetně 21% DPH

PROVOZ montér                                                                
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 hodina 495,00 Kč 598,95 Kč

PROVOZ diagnostik sítí, trasování potrubí                                            
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 hodina 960,00 Kč 1 161,60 Kč

PROVOZ pomocné práce - kopáčské a přípomocné práce 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 hodina 310,00 Kč 375,10 Kč

PROVOZ specialista, technolog
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 hodina 1 200,00 Kč 1 452,00 Kč

PROVOZ marný výjezd k realizaci prací (přípojky, vodoměrné sestavy, ….) čas na cestě ani doprava nejsou účtovány samostatně 1 kus 1 815,00 Kč 2 196,15 Kč

PROVOZ zkouška vodotěsnosti vodovodního potrubí
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 kus 4 500,00 Kč 5 445,00 Kč

PROVOZ zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 kus 2 900,00 Kč 3 509,00 Kč

PROVOZ pronájem hydrantového nástavce + vodoměr případná instalace je účtována samostatně 1 den 180,00 Kč 217,80 Kč

PROVOZ záloha na pronájem hydrantového nástavce + vodoměru kpl 4 132,23 Kč 5 000,00 Kč

PROVOZ likvidace odpadních vod CHSK (1000 - 3300 mg/l) cena nezahrnuje dopravu, manipulaci m3 90,00 Kč 108,90 Kč

PROVOZ likvidace odpadních vod z ČOV bez kalové koncovky cena nezahrnuje dopravu, manipulaci m3 550,00 Kč 665,50 Kč

PROVOZ vrtání kanalizačního potrubí průměr 150 mm (kamenina, beton)
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 kus 6 050,00 Kč 7 320,50 Kč

PROVOZ vrtání kanalizačního potrubí průměr 150 mm (plast)
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 kus 4 550,00 Kč 5 505,50 Kč

PROVOZ vrtání kanalizačního potrubí průměr 200 mm (kamenina, beton)
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 kus 7 800,00 Kč 9 438,00 Kč

PROVOZ vrtání kanalizačního potrubí průměr 200 mm (plast)
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 kus 6 200,00 Kč 7 502,00 Kč

REALIZACE, OBNOVA zhotovení vodovodní přípojky na klíč zpracování kompletní cenové nabídky dle skutečnosti kpl

REALIZACE, OBNOVA montáž vodovodní přípojky (nová/rekonstrukce)
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je
1 kus 3 600,00 Kč 4 356,00 Kč

REALIZACE, OBNOVA materiál vodovodní přípojky dle skutečnosti

REALIZACE, OBNOVA zhotovení kanalizační přípojky na klíč zpracování kompletní cenové nabídky dle skutečnosti kpl

REALIZACE, OBNOVA montáž kanalizační přípojky dle skutečnosti

REALIZACE, OBNOVA materiál kanalizační přípojky dle skutečnosti

REALIZACE, OBNOVA zálivky - kontrola nasazeného vodoměru-revize+zaplombování kpl 950,00 Kč 1 149,50 Kč

PŘÍPLATKY práce mimo pracovní dobu objednaná pracovní dny 100 %

PŘÍPLATKY práce pohotovostní soboty, neděle, svátky, 100 %

OSTATNÍ ČINNOSTI obnovení dodávky vody po uhrazení dluhu - uzavření přípojky včetně dopravy 3 025,00 Kč 3 660,25 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI obnovení dodávky vody po uhrazení dluhu - odpojení přípojky včetně dopravy 36 000,00 Kč 43 560,00 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI
obnovení dodávky vody po uhrazení dluhu za neoprávněný odběr (voda i 

kanál)
včetně dopravy 2 750,00 Kč 3 327,50 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI
obnovení dodávky vody po doporučení upomínek o nezpřístupnění 

vodoměru (výměna, odečet, kontrola)
včetně dopravy 2 750,00 Kč 3 327,50 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI zaslepení kanalizační přípojky v případě dluhu 30 000,00 Kč 36 300,00 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI obnovení  odkanalizování po uhrazení dluhu 30 000,00 Kč 36 300,00 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI porušení plomby - revize + zaplombování čas na cestě ani doprava nejsou účtovány samostatně 950,00 Kč 1 149,50 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI výměna poškozeného vodoměru (do DN 20) 3 865,00 Kč 4 676,65 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI výměna poškozeného vodoměru (nad DN 20) 5 165,00 Kč 6 249,65 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI přezkoušení vodoměru  (do DN 32) - žádost dle výsledku 2 750,00 Kč 3 327,50 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI přezkoušení vodoměru  (nad DN 32) - žádost dle výsledku 3 850,00 Kč 4 658,50 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI neoprávněná manipulace na vodohospodářském zařízení (voda i kanál) 7 000,00 Kč 8 470,00 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI montáž po neoprávněné manipulaci včetně zemních prací dle skutečnosti

OSTATNÍ ČINNOSTI příplatek za nadstandardní měřidlo pro požární vodu (nad DN 32)
k ceně se připočte cena vodoměru a v textu faktury se 

uvede jen celková cena za příplatek
3 350,00 Kč 4 053,50 Kč

OSTATNÍ ČINNOSTI vystavení mimořádné faktury 120,00 Kč 145,20 Kč

Poznámka:

Pro neuvedené výkony se uplatňují individuální smluvní ceny.

Externí ceny je možné v závislosti na konkrétních smluvních podmínkách objednaných prací upravit v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o smluvních cenách.

Dle ustanovení § 48 a § 49 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 15% pouze v případě, pokud jsou dodávané stavební nebo montážní práce provedeny na objektu, který je příslušenstvím 

stavby pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení. Těmito stavbami jsou bytový dům s podlahovou plochou do 120 m2 a rodinný dům s podlahovou plochou do 350 m2. Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH k dodávaným stavebním nebo montážním pracem 

je podepsání  čestného prohlášení. 
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