
              Ceník úkonů pro odběratele V a S          Platnost od 1.1.2022 
 

 

Název   
cena  

bez DPH Poznámky 

    

Poplatky spojené s vymáháním dluhu       

2. upomínka - polatek bez ohledu na nominální 
hodnotu pohledávky   100,00   

        

Činnosti na objednávku zákazníka    

obnovení dodávky vody po uhrazení dluhu   3 000,00 včetně dopravy 

obnovení dodávky vody po uhrazení dluhu - 
odpojení přípojky   50 000,00 včetně dopravy 

zaslepení kanalizační přípojky v případě dluhu   30 000,00   

obnovení  odkanalizování po uhrazení dluhu   30 000,00   

porušení plomby - revize + zaplombování   2 000,00 
doprava je účtována, čas na cestě není 

účtován 

výměna poškozeného vodoměru do DN 32   3 719,00 vč. dopravy a času na cestě 

výměna poškozeného vodoměru nad DN 32   4 959,00 vč. dopravy a času na cestě 

poškození nebo ztráta zařízení dálkového odečtu 
vodoměru   3 500,00   

přezkoušení vodoměru  (do DN 32) - žádost   2 000,00 dle výsledku 

přezkoušení vodoměru  (nad DN 32) - žádost   3 000,00 dle výsledku 

revize odběrného místa po dlouhodobém 
přerušení dodávky vody   2 500,00   

poskytnutí údajů o vodném pro fakturaci stočného 
za 1 odběrné místo   15,00   

zálivky - kontrola nasazeného vodoměru - revize + 
zaplombování   1 000,00   

neoprávněná manipulace na vodohospodářském 
zařízení (voda i kanál)   7 000,00   

montáž po neoprávněné manipulaci včetně 
zemních prací     dle skutečnosti 

příplatek za nadstandardní měřidlo pro požární 
vodu (nad DN 32) 

  3 000,00 
k ceně se připočte cena vodoměru a v textu 

faktury se uvede jen celková cena za 
příplatek 

   
 

Dálkové odečty vodoměrů       

zřízení služby dálkového odečtu vodoměru   1 500,00 jednorázově 

služba dálkový odečet vodoměru   1 320,00 
roční sazba; v případě měsíčního účtování 

110 Kč/měs. 

    
Příplatky       

práce mimo pracovní dobu objednaná   100% pracovní dny, 

práce pohotovostní a mimo pracovní dobu   100% soboty, neděle, svátky, 

práce v den objednávky   50%   

    
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.  

 


