
VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV 

akciová společnost 
 

 

P ř í k a z    ř e d i t e l e   č.   2/2018 

 

Sazebník hodinových sazeb prací a kilometrových sazeb  

osobních a nákladních automobilů a mechanizmů 

platný od 1. 2. 2018 
 

1) Hodinové sazby prací 

 

- montážní práce, manipulace na síti, ruční výkopové práce - dělníci 400,- Kč 

- odborná pomoc pracovníka - technika 600,- Kč 

- práce elektro 280,- Kč 

- řezání asfaltu 400,- Kč 

- vyhledávání poruch akustickou metodou 400,- Kč 

- vyhledávání poruch korelační metodou 400,- Kč 

- vytyčování kovových potrubí a přípojek 400,- Kč 

- měření průtoků na vodoměrech:  

  - paušální poplatek za zapůjčení Datalogeru 300,- Kč/den 

  - montáž a vyhodnocení 600,- Kč 

  - měření průtoku ultrazvukem 600,- Kč 

- práce s vysokozdvižným vozíkem 350,- Kč 

 

Tyto sazby se uplatňují pro fakturaci prací cizím odběratelů i pro vnitrofakturaci a nezahrnují 

náklady na dopravní prostředky. 

 

V níže uvedených případech jsou sazby pro fakturaci cizím odběratelům odlišné od 

vnitrofakturace a zahrnují veškeré související náklady včetně použití vozidel: 

 

         vnitro      pro cizí 

- projekční práce a inženýrská činnost 400,- Kč 600,- Kč 

- výkony technologa 400,- Kč 600,- Kč 
 
 

2) Výměna poškozeného vodoměru 

 

Fakturace výměny poškozeného vodoměru je závislá na průměrné skladní ceně vodoměru. 

 

Konstrukce ceny je následující: 

                   DN 20          DN 25 

- průměrná cena vodoměru 597,- Kč  1 222,- Kč 

- skladní a manipulační přirážka 119,- Kč  244,- Kč 

- 1 hod. práce x 2 pracovníci 800,- Kč  800,- Kč 

Celkem 1 516,- Kč  2 266,- Kč 

 

V případě výrazně odlišné průměrné ceny vodoměru je třeba jeho cenu a skladní přirážku 

odpovídajícím způsobem upravit. 
 



3) Kilometrové sazby za osobní automobily a malé nákladní automobily 

 

ŠKODA Fabia Combi 15,-- Kč/km 

SUZUKI IGNIS  15,-- Kč/km 

SUZUKI JIMNY 1,3 15,-- Kč/km 

Volkswagen Transportér 20,-- Kč/km 

FORD Ranger,  FORD Ranger Double Cab  20,-- Kč/km 

PEUGEOT Boxer, PEUGEOT dodávka 20,-- Kč/km 

KIA TCI 20,-- Kč/km 

FORD Transit 20,-- Kč/km 

NIVA - LADA 15,-- Kč/km 

DACIA Duster 15,-- Kč/km 

FORD Fusion 15,-- Kč/km 
 

 

4) Kilometrové sazby za nákladní automobily 

 

 Š LIAZ MAN TGA 

km 55,-- Kč 55,-- Kč 

sazba za 15 min. zdržení 80,--  Kč 80,-- Kč 
 

 

5) Sazby za odvoz fekálií a čištění kanalizace 

 

- pro vyvážení septiků, jímek a odvoz fekálií  se použijí následující sazby: 

 

činnost jedn. sazba v Kč 

  FUSO MAN (oba) FAUN T 815 CAS PV3S 

jízdní výkon 1 km 50,-- Kč  50,-- Kč 50,-- Kč 50,-- Kč   45,-- Kč 

výkon na místě 15 min. 310,-- Kč 310,-- Kč 310,-- Kč 310,-- Kč 310,-- Kč 

ČOV Bohuslavice 1 m3 50,--  Kč 

ČOV Pec p. Sn. 1 m3                     150,--  Kč 

 

- při čištění se použijí níže uvedené sazby: 

 

činnost jedn. sazba v Kč 

  FUSO MAN (oba) 

 

FAUN 

jízdní výkon 1 km 50,-- Kč  50,-- Kč  50,-- Kč 

výkon na místě 15 min 620,-- Kč 620,-- Kč 620,-- Kč 

vodné 1 m3 38,--  Kč 

stočné 1 m3 29,--  Kč 

ČOV Bohuslavice 1 m3 50,--  Kč 

ČOV Pec p. Sn. 1 m3          150,--  Kč 

 

Pro vyvážení tuků na ČOV Bohuslavice se stanovuje sazba ve výši 200,- Kč/1m3. 

 



6) Sazby za práci mechanizmů 

 

druh mechanizmu jednotka sazba v Kč 

UNC 060 15 min. 150,-- Kč 

MF 860, JCB 15 min. 200,-- Kč 

traktor Zetor (letní práce), vozík DESTA mth 640,-- Kč 

traktor Zetor (frézování sněhu) mth 850,-- Kč 

vysokozdvižný vozík DESTA mth 640,-- Kč 

hydraulický agregát Partner   

+ čerpadlo 15 min.  100,-- Kč 

+ sbíjecí kladivo 15 min.  150,-- Kč 

vibrační pěch 15 min.   50,-- Kč 

čištění vodovodu (kanalizace) pomocí  WAP 15 min.   60,-- Kč 

řezačka asfaltu m  170,-- Kč 

 

7) Ostatní služby 

 

položka MJ cena za MJ  v Kč 

kopírování   

- A4 černobíle jednostranně ks 2,-- 

- A4 černobíle oboustranně ks 3,-- 

- A4 barevně jednostranně ks 4,-- 

- A4 barevně oboustranně ks 6,-- 

- A3 černobíle jednostranně ks 3,-- 

- A3 černobíle oboustranně ks 4,-- 

- A3 barevně jednostranně ks 6,-- 

- A3 barevně oboustranně ks 8,-- 

 

Pozn.: pokud celková částka za pořízení kopií nepřesáhne 50,- Kč, služba se 

nezpoplatňuje. 

 

položka MJ cena za MJ v Kč 

- pořízení opisu faktury ks 20,-- 

 

Pozn.: pokud celková částka za vystavení opisů faktur nepřesáhne 40,- Kč, služba se 

nezpoplatňuje. 

 

Ve všech případech uvedených v tomto příkaze se jedná o smluvní ceny, tzn., že tyto ceny 

nepodléhají regulaci. K těmto cenám bude v případě fakturace pro cizí odběratele připočtena 

DPH podle platných předpisů. 

 

V konkrétních případech se při stanovení ceny přihlíží k rozsahu práce a k časové naléhavosti. 

Při větší zakázce lze zákazníkovi stanovit nižší smluvní cenu a naopak při naléhavých 

jednorázových zakázkách, které případně vyvolají přesčasovou práci, lze naopak stanovit 

cenu vyšší. 

 

V každém případě je však nutné mít výši ceny zákazníkem předem písemně odsouhlasenou. 

 



Tento sazebník se použije pro fakturaci externím odběratelům i pro vnitrofakturaci počínaje 

měsícem únorem 2018. 

 

  

 

 

 

V Trutnově, dne 15. 1. 2018 

 

 

Vypracovala: Ing. Soňa Teichmanová 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Josef Moravec 

prokurista a ředitel a. s. 

 

 


