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C E N Í K pro  rok 2020 

 

A) Ceny vodného a stočného platné od 1.5.2020 
(ceny jsou uvedeny v Kč za 1 m3) 

 

 

Česká Skalice   cena bez DPH DPH 10%  včetně DPH  

 

vodné           37,30     3,73          41,03 

stočné                   35,70     3,57         39,27 

C e l k e m          73,00    7,30           80,30 

 

 

 

Velký Třebešov  cena bez DPH DPH 10%  včetně DPH 

 

vodné           37,30     3,73       41,03 

stočné                   24,00     2,40         26,40 

C e l k e m          61,30     6,13      67,43 

 

 

 

Nahořany    cena bez DPH DPH 10%  včetně DPH  

 

vodné           25,00     2,5          27,50 
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B) Ceny za služby 

 

 

Dokumentace 

POPIS MĚR.JED. CZ-CPA CENA KČ 
bez DPH 

DPH 

Data ve formátu DWG *  
(každý započatý km) 

km  105,- 21% 

     

     

     

 

*Zasílaná data ve formátu DWG nejsou geodeticky zaměřena 

 

 

Dopravní a mechanizační prostředky 

POPIS MĚR.JED. CZ-CPA CENA KČ 
bez DPH 

DPH 

Montážní přeprava  
(osobní automobil)  
Fabia, VW Caddy 

km  16,- dle druhu 

práce 

Montážní přeprava  
(dodávkový automobil)  
Ford transit, VW transportér, IVECO 

km  25,- „ 

Montážní přeprava  
(dopravní kontejner) - Isuzu 

km  30,- „ 

Zemní práce – výkon bagru JCB 
 

hod  800,- „ 

Nájemné cisterny (bez dopravy) 
včetně prvního napuštění 

den  500,- „ 

Pronájem kontejneru 
(v ceně není poplatek za uložení 
odpadu na skládku) 

den  500,- 
 

21% 
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Práce 

POPIS MĚR.JED. CZ-CPA CENA KČ 
bez DPH 

DPH 

Práce montéra  
 

  hod * 43.22.11 400,- 
 

dle druhu 

Konzultační a poradenská činnost   hod * 71.12.11 500,- 
 

21% 

Pomocné práce při vytyčování, 
čištění, kamerování, vyhledání 
poruchy a čerpání vody 

  hod *  300,- dle druhu 

Čištění venkovní kanalizace strojem 
SMART 

  hod * 37.00.11 1 100,- 15% 

Prohlídka potrubí kamerou 
(včetně 1 pracovníka) 

 hod * 71.20 1 100,- dle druhu  

Vytyčení – trasování  
 

 hod * 71.12 700,- 21% 

Vyhledání poruchy   hod * 71.12 1 000,- 
 

21% 

Čištění odpadních vod ze septiků 
 

m3 37.00.1 180,- 15% 

Čištění odpadních vod ze septiků 
(nadstandardní znečištění) 

m3 37.00.1 250,- 15% 

Čištění odpadních vod z bezodtoké 
jímky 

m3 3700.1 35,70 15% 

Kontrola vodoměru optickým okem 
na žádost odběratele  
(včetně dopravy a výstupu) 

ks  500,- 
 

21% 

Čerpání vody  
(hydroagregát včetně 1 pracovníka) 

  hod *  500,- 21% 

Likvidace výkopku 
 

t  300,- dle druhu 

Řezání asfaltu nebo betonu 
 

     bm 42.11 250,- dle druhu 

 

Uvedené ceny platí v běžné pracovní době 7:00 – 14:30 hodin 

Pohotovost = mimopracovní čas (14:30 hod – 7:00 hod, SO, NE, svátky) = navýšení ceny o 50%  

hod * – ve fakturaci rozúčtováváme tuto práci po ¼ hodinách 
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Poplatky 

POPIS MĚR.JED. CZ-CPA CENA KČ 
bez DPH 

DPH 

Náhrada škody za poškození 
mechanického vodoměru 
odběratelem – DN 20 

ks  1 000,- osvobozeno 

Náhrada škody za poškození 
elektronického vodoměru 
odběratelem – DN 20 

ks  3 500,- osvobozeno 

Náhrada škody za poškození 
vodoměru odběratelem nad DN 
20 

ks  dle typu 

vodoměru 
osvobozeno 

Přezkoušení mechanického 
vodoměru na žádost odběratele – 
DN 20 (v případě, že vyhoví ČSN) 

ks  3 000,- 21% 

Přezkoušení elektronického 
vodoměru na žádost odběratele – 
DN 20 (v případě, že vyhoví ČSN) 

ks  4 200,- 21% 

Přezkoušení vodoměru na žádost 
odběratele nad DN 20  
(v případě, že vyhoví ČSN) 

ks  dle typu 

vodoměru 
21% 

Uzavření a otevření vody na 
žádost odběratele 

ks  400,- 21% 

Uskladnění vodoměru na žádost 
odběratele (pouze v zimním 
období) bez montážních prací a 
dopravy 

ks  300,- 21% 

Pravidelné přecejchování 
elektronického vodoměru na 
žádost odběratele (podružné) 

bez práce 

ks  2 000,- 21% 

Čerpání vody z veřejného 
hydrantu 

m3  dle 
aktuální 

ceny 
odběrného 

místa 

15% 

Poskytnutí údajů o tlaku a 
průtoku 
 

ks  500,- 21% 

Poskytnutí informací GDPR –  
1. nahlédnutí a kopie 
zpracovávaných osobních údajů 

nahlédnutí 
elek.výpis 

ks 

 bez 

poplatku 
 

Poskytnutí informací GDPR  
(vnitřní směrnice č. 15C 5a )  
všechny další nahlédnutí a kopie 

nahlédnutí 
elek.výpis 

kopie 1 str. 

 100,- 
50,- 
20,- 

21% 

Poskytnutí informací GDPR  
(vnitřní směrnice č. 15C 5c )  
výdaje na pokrytí vyřízení žádosti 
(nadměrná technická, časová nebo 
organizační zátěž) 

nahlédnutí 
elek.výpis 

kopie 1 str. 

 150,- 
75,- 
30,- 

21% 
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Smluvní pokuty 

POPIS CENA KČ DPH 
 

Pokud odběratel nezajistí, aby vodovodní přípojka 
byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke 
znečištění vody ve vodovodu  
§ 32 odst. 5, písm. a) a § 33 odst. 7, písm. a)* 

 

5 000,- Nepodléhá DPH 

Za každý případ neoprávněného odběru vody  
§ 32 odst. 5, písm. b) a § 33 odst. 7, písm. b)* 

 

5 000,- Nepodléhá DPH 

Za každý případ neoprávněného vypouštění 
odpadních vod  
§ 32 odst. 5, písm. c) a § 33 odst. 7, písm. c)* 

 

5 000,- Nepodléhá DPH 

Neumožnění vstupu na pozemek v souvislosti 
s údržbou vodovodu nebo kanalizace, výměna 
vodoměru, jeho řádného odečtu nebo prověření 
stavu vodovodu a kanalizace 
§ 32 odst. 1, písm. b), a odst. 5, písm. g, k),  

§ 33 odst. 1, písm. b) a odst. 7, písm. g, k)* 

 

3 000,- Nepodléhá DPH 

Za každý případ poškození vodoměru nebo montážní 
plomby a plomby prokazující úřední ověření 
vodoměru  
§ 32 odst. 5, písm. g) a § 33 odst. 7, písm. g)* 

 

5 000,- Nepodléhá DPH 

Za každý případ vypouštění odpadních vod s vyšší 
koncentrací než je uvedeno v platném kanalizačním 
řádu o více než 20%  
§ 32 odst. 5, písm. i) a § 33 odst. 7, písm. i)* 

 

5 000,- Nepodléhá DPH 

Nedodržování povinností vyplývajících z platného 
kanalizačního řádu (především kontroly a pravidelný odběr 

vzorků odpadních vod a zasílání výsledků provozovateli)  
§ 32 odst. 5, písm. h) a § 33 odst. 7, písm. h)* 

 

5 000,- Nepodléhá DPH 

Uzavření a otevření vody neplatičům 
 

2 000,- Nepodléhá DPH 

Za neoprávněnou manipulaci se zařízením vodovodů 
nebo kanalizací  
§ 32 odst. 1, písm. d) a § 33 odst. 1, písm. d)* 

 

5 000,- Nepodléhá DPH 

Za neoprávněnou manipulaci a porušení plomby u 
požárního hydrantu nebo obtoku  
 

5 000,- Nepodléhá DPH 

Za nedodržení opatření obecné povahy o omezení 
odběru vody 
 

5 000,- Nepodléhá DPH 

*Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
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Z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti Českoskalické 

vodárny, s.r.o. platit hotovostní platby (faktury, složenky) pouze za vodné a stočné. Ostatní 

platby, které nesouvisí s úhradou vodného nebo stočného, je nutno provádět bezhotovostně 

převodem na náš účet č. 197598826/0300, vedený u ČSOB (variabilní symbol = číslo faktury) 

nebo úhradu provést v jakékoliv bance nebo na přepážkách České pošty. 

 

Tento ceník (vyjma cen vodného a stočného, které jsou platné od 1.1.2020) je platný od 1.2.2020 

v plném rozsahu a nahrazuje tímto ceník předchozí. 

 

 

 

 

 

 

         Bc. Antonín Bednář v.r. 

                   jednatel společnosti 


