Ceník výkonů, služeb a činností (v Kč bez DPH)
platné od 7.1.2022

Základní hodinové sazby

MJ

Cena (bez
DPH)

montér vodovodů a kanalizací

hod

500,00

elektrikář

hod

500,00

Diagnostika sítí (trasování, vyhledávání poruch, monitoring tlaků)

hod

850,00

Provozní technik, Technolog

hod

800,00

ks

800,00

Inženýrská, projektová a ostatní technická činnost

hod

1 000,00

Činnost ekonomického úseku

hod

1 000,00

Činnost managementu, investiční projekty

hod

1 500,00

(Výkony dopravních a mechanizačních prostředků jsou účtovány včetně doby jejich přistavení
a odstavení a včetně doby případných prostojů.)

MJ

Cena (bez
DPH)

Vozidla osobní M1 (bez řidiče)

km

16,00

Octavia, Fabia, Škoda Rapid, Ford Mondeo, Dacia, Kia Ceed

Vozidla malá nákladní N1 (bez řidiče)

km

16,00

Suzuki Jimny, Fiat Doblo, Fiat Fiorino, Iveco Daily, Citroen Berlingo, Renault Trafic, Ford Transit,
VW Caddy, Nissan, Felicia Pick-up, Renault Mater, Multicar

Vozidla velká nákladní N2 a N3 (s řidičem)

km

40,00

hod

700,00

km

40,00

15 min

825,00

km

40,00

15 min

500,00

Bagr, nakladač

hod

800,00

Pronájem náhradního zásobování (kontejner 2,5 m3)

den

1 000,00

cena nezahrnuje dopravu a dodávku a vody

Pronájem cisternového vleku

den

750,00

cena nezahrnuje dopravu a dodávku a vody

Pronájem hydrantového nástavce s vodoměrem

den

100,00

Mobilní elektrocentrála

hod

1 200,00

kladivo hydraulické, sbíjecí

hod

300,00

cena nezahrnuje dopravu a obsluhu

válec vibrační

hod

300,00

cena nezahrnuje dopravu a obsluhu

pěch ruční

hod

300,00

cena nezahrnuje dopravu a obsluhu

sekačka travní

hod

300,00

cena nezahrnuje dopravu a obsluhu

křovinořez

hod

300,00

cena nezahrnuje dopravu a obsluhu

pila motorová

hod

300,00

cena nezahrnuje dopravu a obsluhu

Měření tlaku a průtoku pomocí DATALOGERU

den

300,00

cena nezahrnuje dopravu a montáž

agregát elektrický

hod

300,00

(Účtován je celkový čas pracovníků na zakázce, doprava je účtována zvlášť)

Kontrola uložení a napojení vodovodní, nebo kanalizační přípojky

Dopravní a mechanizační prostředky

Tlakový vůz

Fekální vůz

Poznámka

Poznámka

jízdní výkon
výkon na místě
jízdní výkon
výkon na místě

čerpadlo

hod

300,00

cena nezahrnuje dopravu

kompresor

hod

300,00

cena nezahrnuje dopravu

řezák asfaltu

m

300,00

cena nezahrnuje dopravu

Protlačování potrubí

m

1 100,00

cena nezahrnuje dopravu

hod

1 500,00

Kouřové zkoušky kanalizace
Prostup obvodovým zdivem

1 500,00

Přirážky provedení výkonu:
ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu (SO, NE, státní svátky)

Zákaznické služby

200%

MJ

Cena (bez
DPH)

Poznámka

Napojení na vodovod/kanalizaci
Napojení na kanalizační stoku (dodatečné)

soub

Napojení na vodovodní řad do 5/4“

soub

Napojení na vodovodní řad do 6/4“

soub

Napojení na vodovodní řad do 2“

soub

4 500,00 Kč Cena zahrnuje veškeré činnosti spojené s napojením na vodovodní řad. Jedná se
4 900,00 Kč především o montáž a materiál (zemní souprava, podkladní deska, poklop, přechodky
atd.), náklady na skladové hospodářství apod.
5 650,00 Kč Cena nezahrnuje zřízení odběrného místa a náklady na dopravu, která bude účtována
dle skutečnosti na základě platných cen výkonů, služeb a činností.
6 650,00 Kč

Zřízení odběrného místa
Zřízení odběrného místa kanalizace

soub

Zřízení odběrného místa (do DN přípojky do 5/4“ včetně)

soub

Zřízení odběrného místa (DN přípojky do 6/4“)

soub

Zřízení odběrného místa (DN přípojky do 2“)

soub

1 000,00 Kč Cena zahrnuje veškeré činnosti spojené se zřízením odběrného místa. Jedná se
především o montáž a materiál vodoměrné sestavy, režijní náklady vedení zakázky,
5 650,00 Kč zavedení odběrného místa do zákaznického systému apod.
6 600,00 Kč Cena nezahrnuje náklady napojení na vodovodní řad a na dopravu, která bude účtována
dle skutečnosti na základě platných cen výkonů, služeb a činností.
Přípojky
7 800,00 Kč větších profilů budou fakturovány dle skutečnosti.

Zřízení podružného měření (DN přípojky do 5/4“)

soub

4 600,00 Kč

Zřízení podružného měření (DN přípojky do 6/4“)

soub

Zřízení podružného měření (DN přípojky do 2“)

soub

Varianta 2 - Prvotní osazení podružného vodoměru do vodoměrné sestavy a
jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. Kontrola souladu s technickými
podmínkami pro
osazení podružného vodoměru.)

soub

Podružné měření (odpočet stočného)
Varianta 1 - Zhotovení a montáž vodoměrné sestavy vč. dodávky a
prvotního osazení podružného vodoměru a jeho zajištění proti neoprávněné
manipulaci
Cena zahrnuje dopravu, materiál vč. vodoměru a veškeré činnosti spojené se zřízením měřícího
5 600,00 Kč místa. Jedná se především o montáž a materiál, režijní náklady vedení zakázky, zavedení měřícího
místa v zákaznickém systému apod.
6 600,00 Kč
Cena zahrnuje dopravu, kontrolu připravené vodoměrné sestavy, montáž vodoměru, režijní
2 000,00 Kč náklady vedení zakázky a měřícího místa v zákaznickém systému apod. Cena nezahrnuje cenu
měřidla, která bude účtována dle skutečnosti.

Varianta 3 – Zajištění vodoměru proti neoprávněné manipulaci, kontrola
souladu
s technickými podmínkami pro osazení podružného vodoměru.)

soub

Kontrola vodoměrné sestavy vč. vodoměru, zajištění, vodoměru proti neoprávněné manipulaci,
doprava
- odběratel si zajistí montáž sestavy vč. vodoměru, který je možno zakoupit v sídle
společnosti VAK Zápy (z důvodu jednotnosti měřidel na síti)
- montáž vodoměru smí provádět pouze osoba s platným certifikátem o registraci pro
800,00 Kč montáž vodoměrů (odběratel předloží kopii certifikátu o registraci osoby, která
měřidlo osadila)
- VAK Zápy provede na objednávku pouze kontrolu vodoměrné sestavy a měřidla,
vč. jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci
- vodoměr musí splňovat podmínky Zákona č. 505/1990 Sb. O metrologii. Odběratel
předloží kopii atestu měřidla.

Ostatní služby
Obnovení dodávek vody zákazníkům neplatícím vodné

ks

2 300,00 Kč

v pracovní době od 8.00 hod do 14.00 hod následující den po uzavření, v pracovní době od 8.00
hod do 14.00 hod následující den po dni, ve kterém je dán požadavek na znovuotevření

Obnovení dodávek vody zákazníkům neplatícím vodné

ks

3 043,48 Kč

v den uzavření přípojky, ve dnech pracovního volna, klidu a svátků, v den požadavku na
znovuotevření přípojky

otevření dodávek vody zákazníkům

ks

1 150,00 Kč provádí se na žádost zákazníka pouze v pracovních dnech

uzavření dodávek vody zákazníkům

ks

1 150,00 Kč provádí se na žádost zákazníka pouze v pracovních dnech

odstavení kanalizační přípojky

ks

26 086,96 Kč bezvýkopová instalace ucpávky

obnovení odvádění odpadních vod

ks

26 086,96 Kč bezvýkopové odstranění ucpávky

1. upomínka - poplatek bez ohledu na nominální hodnotu pohledávky

99,18 Kč

2. upomínka - poplatek ve výši dle nominální hodnoty pohledávky:
nominální hodnota pohledávky
od

1 Kč do

1 000 Kč

ks

300,00 Kč

od

1 001 Kč do

5 000 Kč

ks

600,00 Kč

5 001 Kč do

od
od

10 000 Kč

ks

900,00 Kč

10 001 Kč do 200 000 Kč

ks

900,00 Kč k částce se připočívá 2 % z částky nad 10 000,00 Kč bez DPH

od 200 001 Kč

ks

4 700,00 Kč k částce se připočívá 1 % z částky nad 200 000,00 Kč bez DPH

Sjednání splátkového kalendáře k fakturaci

ks

Přezkoušení vodoměrů (13 - 32 mm)

ks

2 000,00 Kč

123,97 Kč max délka splátkového kalendáře je 12 měsíců

Přezkoušení vodoměrů (40 - 100 mm)

ks

3 000,00 Kč

Mimořádný odečet vodoměru

ks

200,00 Kč

Služby Technického úseku

MJ

Cena (bez
DPH)

Poznámka

Projekční práce
Technická dokumentace vodovodní nebo kanalizační přípojky - bez
projednání

soub

4 500,00 Kč

Společná technická dokumentace vodovodní a kanalizační přípojky - bez
projednání

soub

8 000,00 Kč

Cena vč. DPH

