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  Ceník externích výkonů 
Provoz vodovodu a kanalizace TS Hostivice 

 

Tento ceník je platný pro období  od 1.1. 2022  a následující  období.  Provozovatel si 
vyhrazuje právo v mimořádném případě jej v průběhu roku upravit.  Externí ceny jsou 
smluvní v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o smluvních cenách v platném znění. Pro 
práce zde neuvedené se uplatňují individuální smluvní ceny.Při likvidaci kalové  suspenze 
z ČOV musí být  vždy  posouzena kvalita  přivážené suspenze a respektována  kapacita  a  
aktuální  stav ČOV Hostivice. Návozy  podléhají  schválení  odborné  osoby provozovatele.  
 

popis výkonu  jednotka částka bez DPH DPH 15% - 
21% 

cena celkem vč. 
DPH 

zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a 
provozního osazení hlavního nebo podružného vodoměru a jeho 
zajištění proti neoprávněné manipulaci    

zálivky varianta 1 / první 
osazení fakturační sestavy 

nové odběrné místo 
  

revize odběrného místa, konzultace, doprava Kč 650 21% 786,50 
zhotovení vodoměrné sestavy DN 20-25, prvotní osazení 
vodoměru, doprava práce , manipulace na přípojce 

 
Kč  3 900 21% 4 719 

dodávka a prvotní osazení hlavního nebo podružného vodoměru 
do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a 
jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci ( sestava musí být 
před osazením vodoměru schválena při revizi OM )    

zálivky varianta 2 

  
revize odběrného místa, konzultace, doprava Kč 650 21% 786,50 
prvotní osazení vodoměru DN 20 – 25  a jeho dodávka včetně 
zajištění proti neoprávněné manipulaci včetně  dopravy, práce a 
manipulace Kč 2 250 21% 2 722,50 

kontrola a revize osazeného vodoměru osazeného odběratelem 
do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a 
jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. ( vodoměr musí být 
v cejchu, min.třída přesnosti C, Qn 2,5 )    

zálivky varianta 3 

  
revize odběrného místa a kontrola typu vodoměru 
a zajištění proti neoprávněné manipulaci, doprava, práce Kč 850 21% 1028,50 

ostatní výkony na kanalizaci    
kontrola předání kanalizační přípojky včetně  dopravy a práce ks 650 21% 786,50 
přerušení odvádění odpadních vod ( včetně technického zajištění ) 
vyvolané neuhrazením platby stočného - paušální poplatek – 
náhrada škody provozovatele ks 13 000 15% 14 950 
obnovení odvádění odpadních vod po uhrazení dluhu ( odstranění 
neoprávněného odběru ) - paušální poplatek – náhrada škody 
provozovatele ks 5 000 15% 5 750 
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neoprávněná manipulace na kanalizačním zařízení - paušální 
poplatek – nahrada škody provozovatele ks 4 000 21% 4 840 

likvidace odpadních vod ( CHSK od 1000 do 7000 mg/l ) na ČOV m3 90 15% 
                     

103,50     
odstranění ucpávky kanalizační přípojky včetně  práce  hod 3 900 21% 4 719 

doprava spojená s odstraněním ucpávky kanalizační přípojky km 35 21% 42,35 
kamerová prohlídka kanalizační přípojky    
Prohlídka jeden výjezd vozidla  hod 770 21% 931,70 

doprava  19 21% 23 
vyhotovení protokolu na CD, DVD ks 250 21% 302,50 
vyhotovení protokolu - záznam ks 350 21% 423,50 

ostatní výkony na vodovodu    
kontrola předání vodovodní přípojky  včetně dopravy a práce ks 650 21% 786,50 
revize odběrného místa a kontrola typu vodoměru 
a zajištění proti neoprávněné manipulaci, doprava, práce – 
požadavek manipulace s vodoměrem, doprava  a práce ks 850 21% 1028,50 
přerušení dodávky pitné vody ( včetně technického zajištění ) 
vyvolané neuhrazením platby Vodného - paušální poplatek – 
náhrada škody provozovatele ks 6 500 15% 

                  7 
475 

přerušení dodávky pitné vody  vyvolané neuhrazením platby 
Vodného - paušální poplatek – náhrada škody  provozovatele ks 4 500 15% 5 175 
obnovení dodávek pitné vody po uhrazení dluhu ( odstranění 
neoprávněného odběru ) - paušální poplatek – náhrada škody 
provozovatele ks 4 500 15% 

                    5 
175 

neoprávněná manipulace na vodovodním zařízení - paušální 
poplatek – náhrada škody provozovatele ks 3 000 21% 3 630 

     

Osazení nadstandardního měřidla ( nad DN 32 ),  
první osazení hradí investor a po dobu prvního cejchu zůstane v 
majetku investora, včetně  práce a dopravy 

 
DN 50    
DN 80    
DN 100 

13 490  
16 750 
19 800 

21%                
21%                
21% 

                  16 
323        

           
20 267,50 

23 958 
Výměna poškozeného vodoměru (mráz a jiné důvody na straně 
odběratele) včetně dopravy a práce  ks 4 500 21% 5 445 
Přezkoušení vodoměru do DN 32 ( vlastní žádost zákazníka ). 
Platba dle výsledku, záloha se skládá při podání žádosti, včetně  
dopravy a  práce ks 4 900 21% 5 929 
Přezkoušení vodoměru nad DN 32 ( vlastní žádost zákazníka ). 
Platba dle výsledku, záloha se skládá při podání žádosti, včetně  
dopravy   a  práce ks 5 900 21% 7 139 

Uzavírka/otevření vodovodní přípojky na žádost odběratele ( 
zimní období, technické důvody, stavba apod. ) ks 800 15% 920 
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ostatní výkony  provozu VaK    

osobní doprava spojená s řešením neoprávněné manipulace na 
vodovodním nebo kanalizačním zařízení, doprava spojená 
s montáží a prací  - základní sazba paušál  po městě Hostivice + 
každý km mimo město Hostivice km 220 + 17 21% 266,20 + 20,57 
marný výjezd - při domluvené revizi, kontrole odběrného místa, 
při výměně vodoměrů apod. - paušální poplatek – náhrada škody 
provozovatele ks 650 21% 786,50 
práce instalatér hod 350 21% 423,50 
technik provozu hod 490 21% 593 

POZNÁMKA  -  PŘÍPLATEK  MIMO PRACOVNÍ DOBU 
jedná  se  o  vyžádaný  zásah  na zařízení  odběratele, který  nemá  
charakter  havárie  na zařízení  provozovatele vodovodní  a  kanalizační  
sítě  ve správě TS Hostivice.  % 

v pracovní  dny  
v období  od  

15:30  do 6:00 
hod   

50 %  k ceně  
výkonu 

 % víkendy  svátky  
100 % k ceně  

výkonu 

     
       
 
      
vyhotovil 
    Ing.  Černý    
     
 
      
      
     
schválil    Pavel Kvasil    
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