
              Ceník úkonů pro odběratele V a S          Platnost od 1.1.2023 
 
 

Název 

cena  
bez DPH 

2023 

cena  
vč. DPH 

2023 % DPH Poznámky 

     
Poplatky spojené s 
vymáháním dluhu         

náhrada nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky 200,00   bez DPH   

vystavení mimořádné faktury 130,00 157,30 21%   

mimořádný odečet na základě 
objednávky odběratele 500,00 605,00 21%   

obnovení dodávky vody po 
uhrazení dluhu 3 363,64 3 700,00 10% včetně dopravy 

obnovení dodávky vody po 
zpřístupnění vodoměru 
(výměna) 3 057,85 3 700,00 21% včetně dopravy 

obnovení dodávky vody po 
uhrazení dluhu - odpojení 
přípojky 55 371,90 

67 
000,00 21% včetně dopravy 

zaslepení kanalizační přípojky 
v případě dluhu 33 000,00 39 930,00 21%   

obnovení  odkanalizování po 
uhrazení dluhu 33 000,00 39 930,00 21%   

porušení plomby - revize + 
zaplombování 2 231,40 2 700,00 21% doprava je účtována, čas na cestě není účtován 

výměna poškozeného 
vodoměru do DN 32 4 132,23 5 000,00 21% vč. dopravy a času na cestě 

výměna poškozeného 
vodoměru nad DN 32 5 537,19 6 700,00 21% vč. dopravy a času na cestě 

poškození nebo ztráta zařízení 
dálkového odečtu vodoměru 3 884,30 4 700,00 21%   

přezkoušení vodoměru  (do 
DN 32) - žádost 2 644,63 3 200,00 21% dle výsledku 

přezkoušení vodoměru  (nad 
DN 32) - žádost 3 719,01 4 500,00 21% dle výsledku 

revize odběrného místa po 
dlouhodobém přerušení 
dodávky vody 2 809,92 3 400,00 21%   

poskytnutí údajů o vodném pro 
fakturaci stočného za 1 
odběrné místo 20,00 24,20 21%   

zálivky - kontrola osazeného 
vodoměru - revize + 
zaplombování 1 157,02 1 400,00 21%   

neoprávněná manipulace na 
vodohospodářském zařízení 
(voda i kanál) 7 768,60 9 400,00 21%   

montáž po neoprávněné 
manipulaci včetně zemních 
prací       dle skutečnosti 

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

3 305,79 4 000,00 21% 

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 1 528,93 1 850,00 21% jednorázově 
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služba dálkový odečet 
vodoměru 1 322,31 1 600,00 21% 

roční sazba; v případě měsíčního účtování 110 
Kč/měs. 

Smluvní pokuta za porušení 
povinností - čl.V. 
odst.odběratelské smlouvy 5 000,00 5 000,00   nepodléhá DPH 

     

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.   

 


