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Název jednotka 
cena  

bez DPH Poznámky 

Vodné a stočné - oblast působnosti VKM, 
a.s.        

voda pitná m3 60,29   

voda odkanalizovaná m3 44,61   

celkem m3 104,90   

    

Voda předaná m3 38,70   

    

Úsek provozní       

montér                                                                 hod 495,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

elektrikář hod 550,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

programátor hod 1 200,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

diagnostik siítí, trasování potrubí                                             hod 935,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

pomocné práce - kopáčské a přípomocné 
práce  hod 314,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

zámečník hod 528,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

technik, ved. střediska, zástupce vedoucího 
střediska, mistr hod 715,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

specialista, technolog, ekolog, energetik hod 1 210,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

marný výjezd k realizaci prací (přípojky, 
vodoměrné sestavy, ….) ks 1 870,00 

čas na cestě ani doprava nejsou účtovány 
samostatně 

zkouška vodotěsnosti nádrží ks 4 235,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí ks 2 915,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

pronájem hydrantového nástavce + vodoměr den 187,00 případná instalace je účtována samostatně 

záloha na pronájem hydrantového nástavce + 
vodoměru ks 5 500,00   

likvidace odpadních vod CHSK 1200-
5000mg/l m3 99,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci 

likvidace kalů a tuků m3 605,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci 

speciální odpadní vody a odpady m3   individuálně stanovená cena na základě rozborů 

likvidace kalové odpadní vody m3 605,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci 

vrtání kanalizačního potrubí průměr 150 mm 
(kamenina, beton) ks 6 600,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

vrtání kanalizačního potrubí průměr 150 mm 
(plast) ks 4 730,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

vrtání kanalizačního potrubí průměr 200 mm 
(kamenina, beton) ks 8 250,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

vrtání kanalizačního potrubí průměr 200 mm 
(plast) ks 6 380,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

ruční tlačná kamera   - kanalizační přípojky hod 847,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

kamerový inspekční vůz   - kanalizační stoky hod 1 936,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

kouřostroj hod 2 145,00 
čas na cestě není účtován samostaně, doprava 

účtována je 

realizace nových a obnova stávajících 
přípojek       

zhotovení vodovodní přípojky na klíč ks   
zpracování kompletní cenové nabídky dle 

skutečnosti 

montáž vodovodní přípojky 
(nová/rekostrukce) ks 3 850,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 
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materiál vodovodní přípojky      dle skutečnosti 

zhotovení kanalizační přípojky na klíč ks   
zpracování kompletní cenové nabídky dle 

skutečnosti 

montáž kanalizační přípojky ks   dle skutečnosti 

montáž kanalizační přípojky tlakové ks 3 630,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 

účtována je 

materiál kanalizační přípojky     dle skutečnosti 

zálivky - kontrola nasazeného vodoměru-

revize+zaplombování   1 100,00   

Příplatky                      

práce mimo pracovní dobu objednaná   100% pracovní dny, 

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

práce v den objednávky       

práce s oleji a  tuky   50% příplatek k pracím tlakových vozů, fekálů, … 

    

    
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 (označené projekční 
práce jsou v ceníku včetně DPH). 

    

    
 


