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Platnost od 1. 1. 2019 

CENOVÉ PODMÍNKY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 
 

1) 
za každých započatých 50 kB bude připočteno 25% základní sazby 

2) 
asistence technika - je nutná při novém uložení cizího zařízení, při dodatečné pokládce do kolektorů a TK  

3) 
mimo pracovní dobu: tj. prac. dny od 14.00 do 6.00 hod, soboty a neděle, svátky 

 4) 
bez asistence technika lze uplatnit pouze u vstupů do VS na opravy a údržbu  

 5) 
Při projektování, tvorbě podkladů pro územní a stavební řízení a při dodatečných pokládkách inženýrských sítí 

      TK - topný kanál; VS - výměníková stanice, SoSB - Smlouva o smlouvě budoucí 
 

      K uvedeným sazbám se připočítá DPH v zákonné výši. 
 Hodinové sazby se účtují za každou započatou hodinu 
  

1. Služby spojené s existencí sítí

cena bez DPH

550 Kč

ZDARMA

200 Kč

200 Kč + 25%

2. Služby spojené s uložením cizího zařízení

cena bez DPH

500 Kč

200 Kč

cena bez DPH

300 Kč/hod.

800 Kč/hod.

ZDARMA

cena bez DPH

200 Kč/ hod.

cena bez DPH

3 Kč/bm/měs.

7,50 Kč/bm/měs.

240 Kč/m³/měs.

ZDARMA

250 Kč/ks/měs.

3. Ostatní  služby

cena bez DPH

400 Kč/hod.

Poskytovaná služba

Poskytovaná služba

Vytýčení sítí

Vyjádření k existenci sítí k projektové dokumentaci pro ÚŘ, SP, stanovení podmínek pro 

činnost v ochranném pásmu

Výdej dat ve formátu DWG; DGN (zákres sítí) do 50 kB 

Výdej dat ve formátu DWG; DGN (zákres sítí) nad 50 kB 1)

2.1 - Povolení k uložení cizího zařízení nebo uzavření SoSB s povolením

Poskytovaná služba

Vydání povolení k uložení cizího zařízení nebo uzavření SoSB s povolením

Prodloužení povolení k uložení cizího zařízení nebo SoSB k uložení cizího zařízení

2.2 - Vstupy  do kolektorů, TK, VS

Uložení zařízení (routery, antény, rozvaděče, apod.) do rozměru 30x30x10 cm (d x v x š)

Vstup za asistence technika 2) v pracovní době

Vstup za asistence technika mimo pracovní dobu 3)

Vstup bez asistence technika 4)

2.3 - Školení 

Poskytovaná služba

Školení z místních provozních bezpečnostních předpisů a BOZP, PO

2.4 - Využívání prostoru kolektorů a topných kanalů, VS

Poskytovaná služba

Uložení sítí (datové, silové kabely) v chráničce nebo svazku do Ø 40 mm včetně

Uložení sítí (datové, silové kabely) v chráničce nebo svazku o Ø 41-80 mm včetně

Uložení technického vedení (potrubní inženýrské sítě) - např. vodovod, plyn apod.

Uložení zařízení (routery, antény, rozvaděče, apod.) nad rozměr 30x30x10 cm (d x v x š)

Poskytovaná služba

Technická pomoc 5) 


