
              Ceník -  servisní smlouvy          Platnost od 1.9.2022 
 

Název jednotka 
cena  

bez DPH Poznámky 

Úsek provozní       

obsluha ČOV hod 330,00   

montér                                                                 hod 462,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

elektrikář hod 462,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

programátor hod 935,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

diagnostik siítí, trasování potrubí                                             hod 880,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

technik, ved. střediska, zástupce 
vedoucího střediska, mistr hod 572,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

pomocné práce - kopáčské a 
přípomocné práce  hod 303,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

zkouška vodotěsnosti nádrží ks 4 125,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

zkouška vodotěsnosti 
kanalizačního potrubí ks 2 783,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

likvidace kalů a tuků m3 495,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci, … 

odběr a likvidace kalu tuna 1 122,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci 

likvidace kalové odpadní vody m3 561,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci 

odběr a likvidace shrabků/písků tuna 2 035,00 cena nezahrnuje dopravu, manipulaci, … 

ruční tlačná kamera   - kanalizační 
přípojky hod 787,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

kamerový inspekční vůz   - 
kanalizační stoky hod 1 815,00 

čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

kouřostroj hod 1 925,00 
čas na cestě není účtován samostatně, doprava 
účtována je 

pronájem vana (kontejner na 
sypké materiály - suť, výkopek, 
…) den 330,00 cena nezahrnuje dopravu na místo 

pronájem kontejner (cisterna na 
vodu 3 m3) den 550,00 cena nezahrnuje dopravu na místo 
pronájem hydrantového nástavce + 
vodoměr den 99,00 případná instalace je účtována samostatně 

tlakový vůz Man Kaiser Kč/km 41,00   

  Kč/hod 3 630,00   

fekální vůz (Mercedes, Man, 
Renault) Kč/km 41,00   

  Kč/hod 1 210,00   

Příplatky       

práce mimo pracovní dobu 
objednaná   40% pracovní dny, objednaná min. 1 den předem 

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

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. 

    
 


