
Příloha č. 1 - Externí ceny

P-30_02_Ceník externí fakturace

Platnost od: 01.01.2020

Název jednotka

cena 

bez DPH Poznámky

Vodné a stočné

voda pitná m
3

40,55

voda odkanalizovaná m
3

36,74

celkem m
3

77,29

Útvar provozní

montér                                                                hod 420,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

elektrikář hod 460,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

čistič kanalizačního zařízení hod 360,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

pomocné práce - drobné zednické, kopáčské a přípomocné práce hod 300,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

zámečník hod 450,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

technik, ved. střediska, zástupce vedoucího střediska, mistr hod 520,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

odborné práce - inženýr hod 800,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

zhotovení odbočení halvního řadu dle skutečnosti

zkouška vodotěsnosti vodovodního potrubí soub 3 000,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

voda odkanalizovaná-stočné-pravidelně vyvážené vody (CHSK do 1800 mg/l) m
3

36,74 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

koncentrované "staré"vody (CHSK 1800 - 10 000 mg/l) m
3

60,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

suroviny nevhodné ke spotřebě - kat.č.02 03 04, 02 05 01, 02 06 01 a 02 07 04 m
3

270,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin - kat.č. 02 07 01 m
3

270,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

odpady z destilace lihovin - kat.č. 02 07 02 m
3

270,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

nemrznoucí kapaliny  kat.č. 16 01 15 m
3

270/520 koncentrát za nižší cenu (cena nezahrnuje dopravu, manipulaci)

vodné koncentráty kat.č. 16 10 04 m
3

620,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

průsakové vody ze skládek kat.č. 19 07 03 m
3

120,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

kaly z čiření vody kat.č. 19 09 02 m
3

270,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

kaly z čištění komunální odpadní vody kat.č. 19 08 05 m
3

320,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

směs tuků a olejů z odlučovačů  kat.č. 19 08 09 m
3

380,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

kaly z  čištění průmyslových vod kat.č. 19 08 12 a 19 08 14 m
3

370,00 1120,- od AOX>250mg;NEL>20mg; cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

kaly ze septiků a žump kat.č. 20 03 04 m
3

380,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

odpad z čištění kanalizace kat.č. 20 03 06 m
3

320,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci

kouřostroj hod 1 600,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

kamerová prohlídka hod 1 700,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

realizace nových a obnova stávajících přípojek

zhotovení navrtávky vodovodní a tlakové kanalizační přípojky ks 400,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

montáž vodovodní přípojky do průměru 40 mm bez navrtávky (i tlaková kan.přípojka) ks 2 200,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava a materiál účtován je

montáž vodovodní přípojky do průměru 40 - 63 mm bez navrtávky (i tlaková  

kan.přípojka) ks 2 700,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava a materiál účtován je

montáž vodovodní přípojky o průměru nad 63 mm bez navrtávky dle skutečnosti

zhotovení prostupu přípojky obvodovou zdí vrtákem 25 - 32 mm ks 700,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

zhotovení prostupu přípojky obvodovou zdí korunkou 75 mm ks 1 200,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

zhotovení podvrtu protlačovacím zařízením průměr 55 mm nebo 75 mm m 500,00 včetně obsluhy, doprava účtována je

osazení, přemístění vodoměru ks 850,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava a materiál účtován je

plombování vodoměru ks 250,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

obnovení dodávky vody po uhrazení dluhu - uzavření přípojky (i tlaková kan.přípojka) ks 2 000,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

obnovení dodávky vody po uhrazení dluhu - odpojení přípojky (i tlaková kan.přípojka) ks 20 000,00 včetně dopravy

výměna poškozeného vodoměru ks 2 500,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava a materiál účtován je

marný výjezd k realizaci prací (přípojky, vodoměrné sestavy, …) ks 1 000,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

přezkoušení vodoměru (do DN 32) - žádost ks 2 000,00 dle výsledku, čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

přezkoušení vodoměru (nad DN 32) - žádost ks 3 000,00 dle výsledku, čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

montáž kanalizační přípojky ks dle skutečnosti

materiál kanalizační přípojky dle skutečnosti

zaslepení kanalizační přípojky v případě dluhu nebo neoprávněného vypouštění 25 000,00

obnovení odkanalizování po uhrazení dluhu 25 000,00

zálivky

varianta 1: montáž vodom.sestavy , prvotní osazení vodoměru Kč 1 000,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava a materiál účtován je

varianta 2: kontrola osazeného vodoměru - revize + zaplombování Kč 250,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

varianta 3: výměna vodoměru nebo osazení do připravené sestavy, dodávka 

vodomězu, zaplombování Kč 1 350,00 čas na cestě není účtován samostatně, doprava účtována je

Příplatky - provoz vodovod

práce mimo pracovní dobu - pracovní dny 50% kromě havárie

práce mimo pracovní dobu - víkend, svátek 100% kromě havárie

Příplatky - provoz kanalizace

práce mimo pracovní dobu objednaná 50% pracovní dny, objednaná min. 1 den předem

práce pohotovostní 100% soboty, neděle, svátky, předem neobjednaná práce, …

Útvar technický

projekční práce za zprac. projektu 

                - vodovodní nebo kanalizační přípojky - s projednáním vč. ÚS ks 2 700,00 cena bez DPH

                - vodovodní nebo kanalizační přípojky - s rozšířeným projednáním vč. ÚS ks 3 500,00 cena bez DPH

                - vodovodní a kanalizační přípojky - s projednáním vč. ÚS ks 4 200,00 cena bez DPH

                - vodovodní a kanalizační přípojky - s rozšířeným projednáním vč. ÚS ks 4 800,00 cena bez DPH

                - proj. dokumentace VH staveb cenová nabídka dle rozsahu požadovaného díla
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Příloha č. 1 - Externí ceny

P-30_02_Ceník externí fakturace

Platnost od: 01.01.2020

Název

Kč/km           

bez DPH

Kč/hod      

bez DPH Poznámky

doprava

osobní automobily M1 18,00

nákladní automobily dodávkové N1 (Kangoo, Partner, Jumper, Expert) 22,00

nákladní automobily N2 (Renault Midlum) 45,00 400,00 případně smluvní cena

nákladní automobily N3 (Tatra 815) 50,00 500,00 případně smluvní cena

nákladní automobily N3 (Mercedes Atego) 45,00 400,00 případně smluvní cena

zemní stroj JCB 800,00 případně smluvní cena

zemní stroj Mezi Muck 1 200,00 případně smluvní cena

cisternový vůz (dovoz vody do bazénů, studny..) 38,00

připočítává se vodné dle akt. ceníku a výkon vozu 110 Kč za 

každou započatou 1/4 hodinu

pronájem kontejner na sypké materiály 400 Kč/den cena nezahrnuje dopravu na místo a likvidaci materiálu

pronájem cisternový kontejner 2,5 nebo 3 m
3

500 Kč/den cena nezahrnuje dopravu na místo, vodné a případné doplnění

tlakový vůz Mercedes 40,00 2 500,00

fekální vůz (Mercedes Arocs) 40,00 440,00

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.

Podle zákona o dani z přidané hodnoty je k takto stanoveným cenám účtována DPH v příslušné výši.
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