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Platnost od  1.3.2016 

 

 Ceny jsou uvedeny bez DPH 

Montér vodovodů a kanalizací  

Dílny, montáže strojní  

Opravy a servis elektro  

Pracovník obsluhy stroje a zařízení (vč. řidičů)  

Technická pomoc, odborná konzultace  

Technolog pitných a odpadních vod  

Vyhledávání úniku vody a trasování potrubí  

Inspekční zařízení pro kanalizaci  

Obsluha úpraven vod  

Čistič kanalizačního zařízení  

Práce Útvaru zvláštních činností  

Práce Útvaru logistiky a MTZ  

Controlling  

Obsluha čistíren odpadních vod  

Zaměření skutečného provedení staveb (přípojky)  

Zaměření liniových staveb (např. pro ÚANP)  

Geodetické zaměření staveb a pozemků  

Vedení a aktualizace digitálních mapových podkladů  

Zpracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami  

Vedení evidence a platnosti cejchu měřidel mimo vodoměrů  

Zpracování základních popisů odpadů  

Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů  

Likvidace odpadních vod (žumpy) 

ČOV Příbram  

ČOV Sedlčany  



 
Ceník externích prací  - 2 -22 

 

 2 

 Ceny jsou uvedeny bez DPH 

ČOV Mníšek pod Brdy  

ČOV Říčany   

ČOV Jesenice  

ČOV Český Brod  

ČOV Dolní Břežany  

ČOV Čelákovice  

Likvidace kalů a zahuštěných odpadních vod (jiná ČOV nebo septik) 

ČOV Příbram(dle složení kalu)  

ČOV Sedlčany (dle složení kalu)  

ČOV Říčany  

ČOV Český Brod  

ČOV Mníšek pod Brdy  

ČOV Milín  

 

Příplatek za práci přesčas:  50 % 

Příplatek za práci v sobotu, v neděli a ve svátek:  100 % 

Přesčasové hodiny jsou hodiny nad rámec týdenní pracovní doby - 37,5 hod. 

U pracovníků s pravidelnou pracovní dobou jsou to hodiny po 15,00 hod. 

U pracovníků s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou jsou to hodiny přesahující 

37,5 hod týdně. 

Příplatek za práci ve znečištěném prostředí:  XXX Kč/hod. 
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C E NÍ K  

zpracování zjednodušené projektové dokumentace  

a zaměření skutečného provedení přípojky (ceny bez DPH) 

 

 v / k / d v+k / v+d / k+d v+k+d 

Projektová dokumentace    

Zaměření skutečného 
provedení 

   

Zaměření skutečného 
provedení 
(pokud rovněž PD) 

   

Zaměření skutečného 
provedení + geom. plán 
(pokud rovněž PD) 

   

Realizace přípojky 
(pokud rovněž PD a 
skutečné provedení) 

   

Ohlášení a povolení stavby    

* cena, ze které je stanoveno % slevy 

** pokud jsou přípojky v souběhu do 2 m, jinak geom. plán 2 500,- Kč za každou přípojku 

 

v…. vodovodní přípojka 

k…. kanalizační přípojka 

d…. dešťová přípojka 
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Přípojky – kontrola / zavírání / znovuzprovoznění 

Paušální poplatky 

 

Zavírání přípojky Celkem bez DPH 

Cena celkem v pracovní hodiny  

Cena celkem mimo pracovní hodiny  

 

Znovuzprovoznění přípojky Celkem bez DPH 

Cena celkem v pracovní hodiny  

Cena celkem mimo pracovní hodiny  

 

Kontrola odběrného místa v souvislosti 

s neoprávněným odběrem 

Celkem bez DPH 

Cena celkem v pracovní hodiny  

Cena celkem mimo pracovní hodiny  

 

 


