CENÍK
prací, služeb a výkonů

2018
Pro rok 2018 jsou stanoveny níže uvedené ceny vodného a stočného, služeb,
výkonů a prací. Veškeré ceny prací, služeb a výkonů, kromě cen vodného a
stočného, jsou ceny smluvní. Ceny jsou závazné pro celou divizi. Ceny jsou uvedeny
v Kč bez DPH, pokud se účtuje DPH, je sazba uvedena u jednotlivých položek.
Ceník nabývá účinnosti od 1. 2. 2018.
Tímto pozbývá platnosti ceník vydaný v únoru 2017.

V Třebíči, 29. 1. 2018

Zpracoval: Pavla Neugebauerová, v. r.

Schválil:

Ing. Věra Šedová, v. r.
obchodně-ekonomická náměstkyně
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Ing. Jaroslav Hedbávný, v. r.
ředitel divize

I.

VODNÉ A STOČNÉ

Svazek "Okříšky"

vodné Kč/m3 (1000 l)
36,00 + 15 % DPH

stočné Kč/m3 (1000 l)
----

Svazek "Třebíčsko"

43,81 + 15 % DPH

35,05 + 15 % DPH

Ceny jsou platné od 1. 1. 2018.
Smluvní pokuty se stanovují na základě Smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod a platných Všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění
odpadních vod.
Náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky vody řeší platné Všeobecné
podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod.

II.

STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ ČINNOST
MJ = Hodinová zúčtovací sazba (HZS) - účtuje se i menší časový úsek,
minimálně však 15 minut a násobky, tj. 30 minut, 45 minut atd.
%DPH

1. Stavební práce středisek - HZS
- zřizování přípojek – HZS v pracovní době
- osazování vodoměrů – HZS v pracovní době
- opravy vod. a kanal. sítě – HZS v pracovní době
- HZS mimo pracovní dobu (+25%)
- HZS sobota, neděle, svátek (+100%)

380,380,380,475,760,-

21
21
21
21
21

2. Vytyčování potrubí, hledání poruch - HZS
(včetně použití SEVERINU)
- HZS v pracovní době
- HZS mimo pracovní dobu (+25%)
- HZS sobota, neděle (+100%)

550,690,1100,-

21
21
21

3. Provádění zemních a stavebních prací - strojhodina
(jedná se o hodinovou sazbu včetně obsluhy)
- práce trakt. rypadlem CASE POCLAIN
- práce rypadlem CAT 428
- ostatní rypadla
- práce kompresorem
- práce vibrační deskou nebo pěchem
- práce hydraulickým nářadím
- práce s řezačkou na asfalty

680,700,530,480,368,520,75,-/bm

21
21
21
21
21
21
21
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4. Čerpání z vodoměrných šachet za použití centrály
(sazba uvedena bez obsluhy)

50,-/15min.

21

5. Práce ve strojní zámečnické dílně - HZS

380,-

21

6. Přezkoušení vodoměrů na žádost odběratele v případě, že vodoměr vyhověl
ČSN
- HZS práce montéra
380,- doprava - ujeté km
18,-/km
- úřední přezkoušení: DN 15-32 mm
182,-/kus
DN 40 mm
286,-/kus
DN 50-200 mm
individuálně
- vystavení kalibračního listu
100,-/kus
100,-/kus
- potvrzení o ověření stanoveného měřidla

7. Poškozený vodoměr odběratelem
- který lze opravit
a) - HZS montéra
380,b) - ujeté km
18,-/km
c) - oprava, regulace a ověření vodoměru
15 - 32 mm vč. mat.
204,-/ks
- cena opravy vodoměrů o průměrech od 40 do 200 mm se stanovuje
individuálně.

21
21
21
21
21
21
21

21
21
21

- který nelze opravit
a) - HZS montéra
380,21
b) - ujeté km
18,-/km
21
920,-/ks
21
c) - vodoměr o průměru 15-32 mm
- cena vodoměrů o průměrech od 40 do 200 mm se stanovuje individuálně.

920,-/ks
21
- ztráta vodoměru odběratelem do průměru 32 mm
- cena vodoměrů o průměrech od 40 do 200 mm se stanovuje individuálně.
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III.

DOPRAVA

8. Doprava při pracích
- použití vozidel: - za každý ujetý km

18,-

21

- Avia 15-20: - za každý ujetý km
- nakládání, skládání, čekání

18,50,-/15 min

21
21

- Avia 31: - za každý ujetý km
- nakládání, skládání, čekání

26,57,-/15 min

21
21

- MERCEDES sklopka: - za každý ujetý km
- nakládání, skládání, čekání

30,62,-/15 min

21
21

- Cisterna: - za každý ujetý km
- rozvážka
- tlakové čerpání

35,70,-/15 min
140,-/cisterna

15
15
15

- P V3S jeřáb: - za každý ujetý km
- manipulace
- celková doba použití

24,26,-/15 min
75,-/15 min

21
21
21

- P V3S PAD: - za každý ujetý km
- agregát
- celková doba použití

26,32,-/15 min
60,-/15 min

21
21
21

- RENAULT MIDLUM: - za každý ujetý km
- nakládání, skládání, čekání

30,62,-/15 min

21
21

- TRAKTOR: - za každý ujetý km
- nakládání, skládání, čekání

18,50,-/15 min

21
21

- MERCEDES ATEGO 1318 – nosič kontejnerů
- za každý ujetý km
- nakládání, skládání, čekání
- zapůjčení kontejneru

30,62,-/15 min
100,-/den

21
21
21

9. Speciální a technologická doprava
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- MERCEDES, WIEDEMANN = kombinované kanalizační vozidlo:
- ujetý kilometr
33,-/km
15
- doba výkonu kanalizačního vozidla
1850,-/hod
15
- napouštění cisterny z vodního zdroje
780,-/hod
15
- odborná prohlídka a příprava
pracoviště odběratele
843,-/hod
15
- vodné
43,81/m3
15
- stočné
35,05/m3
15
- likvidace písku a inertů na skládce
1000,-/tuna
15
- přijímání a likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV – sazba Kč/m3
dle výsledků předběžného rozboru zvláštních odpadních vod
40,- až 700,15

- IVECO = kombinované kanalizační vozidlo:
- za každý ujetý km
33,15
- doba výkonu kanalizačního vozidla
1650,-/hod
15
- napouštění cisterny z vodního zdroje
780,-/hod
15
- odborná prohlídka a příprava pracoviště
odběratele
843,-/hod
15
15
- vodné
43,81/m3
- stočné
35,05/m3
15
- likvidace písku a inertů na skládce
1000,-/tuna
15
- přijímání a likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV- sazba Kč/m3
dle výsledků předběžného rozboru zvláštních odpadních vod
40,- až 700,15

- FEKÁLNÍ AUTOMOBIL TATRA 815:
- za každý ujetý km
35,230,-/započatou ¼ hod.
- sání, výtlak, čekání
- přijímání a likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV:
- sazba Kč/m3 ze septiků a jímek
z domácností
100,3
- sazba Kč/m dle výsledků předběžného
rozboru zvláštních odpadních vod ostatních
40,- až 700,-

- FEKÁLNÍ AUTOMOBIL CAS:
- za každý ujetý km
35,- sání, výtlak, čekání
70,-/započatou ¼ hod.
- přijímání a likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV:
- sazba Kč/m3 ze septiků a jímek
z domácností
100,3
- sazba Kč/m dle výsledků předběžného
rozboru zvláštních odpadních vod
ostatních
40,- až 700,-
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15

15

15
15

15
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IV.

OSTATNÍ VÝKONY A SLUŽBY

10. Inženýrská činnost ve výstavbě – HZS
- náročné práce
450,-/hod
21
- příprava zakázky, návrh stavby = pomoc při zpracování studií, pomoc při
zpracování záměru, posouzení a vyhodnocení návrhu řešení, zpracování
žádosti o dotaci;
- územní řízení, DUR = posouzení a vyhodnocení návrhu řešení;
- výběrové řízení, TD = spolupráce při zadání a vyhodnocení VŘ,
zastupování investora;
- realizace stavby, RD = vypracování podkladů pro uzavření SOD na PD,
realizaci;
- zkušební provoz, kolaudační řízení, ukončení stavby = vyhodnocení
zkušebního provozu, spolupráce při závěrečném vyhodnocení stavby;
- provozní řády = zpracování provozního řádu kanalizace, zpracování
provozního řádu vodovodu;
380,-/hod
21
- méně náročné práce
- příprava zakázky, návrh stavby = zajištění podkladů pro zpracování
projektu, technická pomoc při zpracování záměru, podklady pro zpracování
žádosti o dotaci;
- územní řízení, DUR = technická pomoc při zpracování DÚR, obstarání
dokladů a vyjádření pro vydání ÚR, zastupování investora při ÚŘ,
obstarání snímků pozemkových map, seznamu pozemků, výpisů z KN,
vypracování smluv o VB;
- stavební řízení, DSP = technická pomoc při zpracování DSP, obstarání
dokladů a vyjádření pro vydání SP, zastupování investora při SŘ;
- výběrové řízení, TD = asistence, technická pomoc při VŘ;
- realizace stavby, RD = technický dozor;
- zkušební provoz, kolaudační řízení, ukončení stavby = účast na zkušebním
provozu, zajištění podkladů pro KŘ, zastupování investora při KŘ,
technická pomoc při závěrečném vyhodnocení stavby.
- ostatní výkony
380,-/hod
21
- MAPE = zpracování MAPE pro nesvazkové subjekty
- vodohospodářská činnost = zpracování žádostí pro vodoprávní orgány –
§ 8, 15 z 254/2001 Sb. pro nesvazkové objekty
- PFO = zpracování plánu financování obnovy

11. Technické a ekonomické práce, poradenská činnost - HZS
- podávání technických a ekonomických informací
380,- počítačové zpracování majetkové a provozní evidence 380,- vodohospodářská činnost
380,- prohlídka staveniště, kontrola vodovodních a kanalizačních sítí
380,- práce technologa
380,-
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21
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21
21
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12. Kopírovací práce - formát A4 - jednostranně
- oboustranně
- formát A3 - jednostranně
- oboustranně

1,50
3,00
3,50
4,50

Tyto kopírovací práce jsou uvedeny včetně 21% DPH.

13. Situační plány průběhu vodovodů a kanalizací, včetně uliční čáry, zpracované
na ploteru, práce v GIS:
- velmi náročné koncepční práce
(vytvoření nového výkresu, detail voda-kanalizace,
kladečské schéma, atd.)
265,-/hod
21
- náročné práce (doplnění stávajících údajů, popisy
potrubí materiál, DN, délka, kóty, popisy řadů, atd.)
235,-/hod
21
- výtisk a plotrovaný výkres - formát A4
45,21
- formát A3
85,21
- formát A2
105,21
- formát A1
160,- až 210,21
- formát A0
210,- až 260,21
(formáty A1 a A0 jsou podle velikosti souboru a velikosti pokresleného papíru)
- fotokopie situace

- formát A4
- formát A3

18,32,-

21
21

380,-

21

15. Zapůjčení projektové a jiné dokumentace mimo pracoviště
210,- zpracování odborných technických stanovisek
265,-

21
21

16. Činnosti fakturované útvarem technologie pitných vod
- kontrola a údržba dávkovacích čerpadel (HZS)
380,404,- kontrola a údržba kontinuálních analyzátorů (za ks)
- odběr vzorků do 2 lt (za ks)
128,- doprava – kilometrovné (za ujetý km)
18,- stanovení chloru na místě (za ks)
41,- technologický výkon na ÚV (HZS)
380,- zpracování technologické evidence a dokumentace (HZS)
400,-

21
21
21
21
21
21
21

14. Práce revizních techniků - HZS

17. Speciální práce
- dispečerské řízení – HZS
380,21
- práce elektro - slaboproud - HZS
370,21
- silnoproud – HZS
280,21
- čištění kanalizací a přípojek, ruční – HZS
380,21
- přijímání a likvidace zvláštních odpadních vod (odběratel zajistí dovoz na ČOV)
sazba Kč/m3 dle výsledků předběžného rozboru OV
40,- až 700,15
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18. Tlakové zkoušky - DN do 80 mm
6,20/m
- DN 100-125
6,20/m
- DN 150-200
7,40/m
- DN 250-300
10,20/m
Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlak. zkouškách 2020,-/ks

21
21
21
21
21

19. Proplach a desinfekce - DN 40-70
- DN 80-125
- DN 150-200
- DN 250-350
- DN 400-500

27,-/m
37,-/m
74,-/m
126,-/m
200,-/m

21
21
21
21
21

20. Měření tlaku nebo průtoku vody s použitím dataloggeru
- použití dataloggeru
80,-/den
- HZS elektro-slaboproud při instalaci přístroje
380,- HZS montéra při ostatních pracích
380,- sazba za ujetý km
18,-/km
- HZS pracovníka dispečinku za vyhodnocení výsledků 660,-

21
21
21
21
21

21. Kamerové prohlídky kanalizace
Samochodná kamera:
18,-/m
- minimální sazba za výkon kamery
1900,- trasování potrubí (přičte se k ceně za metr samochodné kamery) 7,-/m
- vyhotovení protokolu
400,- záznam (DVD)
250,-

21
21
21
21
21

Nástrčná kamera:
- záznam (DVD)

650,-/hod
150,-

21
21

Prostoje a čekání (nepřipravenost šachet atd.)
Doprava – za každý ujetý km

1200,-/hod
18,-

21
21

22. Prodej materiálu a chemikálií
- v prodejních cenách dle aktuálního ceníku materiálu a chemikálií

21

23. Rekreační zařízení - chata Štítary - dospělí
- děti do 15 let

45,-/osoba/den
10,-/osoba/den

15
15

200,-/hod
100,-/den
500,-/den
200,-/den
400,-/den

21
21
21
21
21

24. Zápůjčky
- zapůjčení vibračního pěchu
- zapůjčení hydrantového nástavce
- zapůjčení přívěsu na převoz PE
- zapůjčení cisternového přívěsu 1 m3
- zapůjčení cisternového přívěsu 3 m3

25. Využití vozidel a jiných mechanizmů pro osobní potřebu zaměstnance se
stanovuje individuálně a se souhlasem ředitele divize.
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