
Ceník externích výkonů VaK

Vodovod

popis výkonu jednotka
čátska bez 

DPH
DPH 10% - 21%

cena celkem vč. 

DPH

revize odběrného místa a konzultace včetně dopravy ks 800 21% 968

zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a 

prvotního osazení hlavního vodoměru a jeho zajištění proti 

neoprávněné manipulaci ks 4200 21% 5082

zhotovení a montáž vodomerné sestavy pro stavební odběr, 

zajištění proti manipulaci, osazení vodoměru, včetně práce a 

dopravy ks 2200 21% 2662

dodávka a prvotní osazení hlavního vodoměru vodoměru do 

připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho 

zajištění proti neoprávněné manipulaci( sestava musí být před 

osazením vodoměru schválena při revizi OM ). ks 2500 21% 3025

dodávka a prvotní osazení podružného vodoměru do připravené 

vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti 

neoprávněné manipulaci( sestava musí být před osazením 

vodoměru schválena při revizi OM ). ks 2500 21% 3025

výměna podružného vodoměru, zajištění proti manipulaci, včetně 

práce a dopravy ks 1500 21% 1936

výměna podružného vodoměru, zajištění proti manipulaci, včetně 

práce bez dopravy ks 1200 21% 1452

kontrola a revize osazeného vodoměru osazého 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 )

revize odběrného místa a kontrola typu vodoměru včetně dopravy ks 800 21% 968

kontrola osazení a zajištění proti neoprávněné manipulaci (osazení 

plomby ) včetně dopravy ks 1000 21% 1210

výměna či osazení bytového vodměru včetně plombování, práce a 

dopravy ks 1200 21% 1452

ostatní výkony na vodovodu
osazení plomby vodoměru ( hlavní, podružný ) v případě poškození 

nebo potřebě manipulace s vodoměrem včetně revize odběrného 

místa a dopravy ks 900 21% 1089

kontrola předání vodovodní přípojky včetně dopravy ks 800 21% 920

přerušení dodávky pitné vody ( včetně technického zajištění ) 

vyvolané neuhrazením platby Vodného - paušální poplatek bez 

dopravy ks 12000 10% 13200

přerušení dodávky pitné vody  vyvolané neuhrazením platby 

Vodného - paušální poplatek bez dopravy ks 5500 21% 6655

obnovení dodávek pitné vody po uhrazení dluhu ( odstranění 

neoprávněného odběru ) - paušální poplatek ks 5500 10% 6050

hlavní vodoměr do DN32

podružný vodoměr do DN 20 - 

zálivka



neoprávněná manipulace na vodovodním zařízení - paušální 

poplatek ks 6500 21%                   7 865    

Osazení nadstandartního měřidla ( nad DN 32 ), první osazení hradí 

investor a po dobu prvního cejchu zůstane v majetku investora - 

paušální poplatek

DN50     

DN80    

DN100

14000     

16000      

24000

21%                  21%                

21%

16940           

19360           

29040

přezkoušení vodoměru do DN 32 ( vlastní žádost zákzníka) . Platba 

dle výsledku, záloha se skládá při podání žádosti - paušální poplatek ks 4500 21% 5445

Přezkoušení vodoměru nad DN 32 ( vlastní žádost zákazníka ). 

Platba dle výsledku, záloha se skládá při podání žádosti. Včetně 

demontáže/montáže bez dopravy ks 7500 21% 9075

Výměna poškozeného vodoměru ( mráz a jiné důvody na straně 

odběratele ) včetně dopravy a práce ks 5100 21% 6171

Uzavírka/otevření vodovodní přípojky na žádost odběratele ( zimní 

období, technické důvody, stavba apod. ) - paušální poplatek ks 1000 10% 1100

ostatní výkony na kanalizaci
kontrola předání kanalizační přípojky - paušální poplatek ks 9000 21% 10890

přerušení pdvádění odpadních vod ( včetně technického zajištění ) 

vyvolané neuhrazením platby stočného - paušální poplatek ks 15000 10% 16500

obnovení odvádění odpadních vod po uhrazení dluhu ( odstranění 

neoprávněného odběru ) - paušální poplatek  ks 5500 10% 6050

neoprávněná manipulace na kanalizačním zařízení - paušální 

poplatek ks 6500 21% 7475

likvidace odpadních vod ( CHSK od 1000 do 7000 mg/l ) na ČOV m3 125 10% 137,5

instalace ucpávky kanalizační přípojky/zavakování / ks 6500 21% 7865

odstranění ucpávky kanalizační přípojky ks 6500 21% 7865

doprava spojená s instalací/odstraněním ucpávky kanalizační 

přípojky km 39 21% 47,19

kamerová prohlídka kanalizační přípojky

prohlídka hod 1000 21% 1210

vyhotovení protokolu na CD, DVD ks 400 21% 484

vyhotovení protokolu - záznam ks 500 21% 605

ostatní výkony
osobní doprava spojená s řešením neoprávněné manipulace na 

vodovodním nebo kanalizačním zařízení, doprava spojená s montáží 

- základní sazba po městě Hostivice + každý km mimo město 

Hostivice km 300 + 30 21% 363 + 36,3

marný výjezd - při domluvené revizi, kontrole odběrného místa, při 

výměně vodoměrů apod. - paušální poplatek ks 500 21% 605

technik provozu hod 550 21% 665,5

práce instalatér hod 450 21% 544,5

čerpání šachet apod. (čerpadlo + el.centrála) - paušál hod 800 21% 968

výměna či osazení bytového vodoměru včetně plombování, práce a 

dopravy ks 1200 21% 1452

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

25% k ceně 

výkonu

%

víkend či 

svátky

100% k ceně 

výkonu

Platnost od 1.11.2022

vypracoval :     Ing. Černý schválil : Kvasil


