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Ceník čištění kanalizace platný od 
1.1.2023	

Hlavní ceník 

DRUH PRÁCE  mj  Cena bez DPH  Cena s DPH 15% 
Cena s DPH 
21%

tlakové čištění kanalizace do DN 50 30 min 1.500,- Kč 1.725,-Kč 1.815,- Kč
tlakové čištění kanalizace do DN 125 mm  30 min 1.800,- Kč 2.070,-Kč 2.178,- Kč
mech.čištění frézováním měkkých usazenin do DN100 mb 650,- Kč 748,-Kč 787,- Kč 
mech.čištění frézováním tvrdších usazenin do DN100 mb 950,- Kč 1.093,-Kč 1.150,- Kč 
mech.čištění frézováním tvrdých usazenin do DN100 mb 1.400,- Kč 1.610,-Kč 1.694,- Kč 
mechanické čištění (bez frézování) do DN 50  mb 450,-Kč 518,-Kč  545,-Kč
mechanické čištění (bez frézování) do DN 100  mb 550,‐Kč 633,‐Kč  666,‐Kč
pomocné práce 1 hod 650,-Kč 748,-Kč 787,-Kč
čištění šachet 1 hod 1.600,- Kč 1.840,-Kč  1936,- Kč
otevírání šachet 1 hod 300,- Kč 345,-Kč 363,- Kč
ruční těžení šachet 1 hod 1.600,-Kč 1.840,-Kč  1.936,-Kč
revize kanalizace - monitoring pol 1.500,-Kč 1.725,-Kč 1.815,-Kč
revize kanalizace – monitoring + záznam  pol 2.000,‐Kč 2.300,‐Kč  2.420,‐Kč
trasování kanalizace hod 1.500,-Kč 1.725,-Kč 1.815,-Kč
doprava na montáž - HK město pol 300,-Kč 345,-Kč 363,-Kč
doprava na montáž – mimo HK 1 km 16,-Kč 18,50-Kč 19.40,-Kč
demontáž a montáž WC,výlevky,pisoáru  ks 650,- 748,-Kč  787,-Kč
montáž a demontáž čistící tvarovky    ks 300,- 345,-Kč  363,-Kč
čištění lapače střešních splavenin (gajgr)   pol 400,- 460,-Kč  484,-Kč
sestup do šachty - septiku  pol 1.500,- 1.725,-Kč  1.815,-Kč
havarijní výjezd, víkend, svátky (nemusí být účtována) pol 1.500- 1.725,-Kč  1.815,-Kč

 

Minimální účtovaná cena za provedené práce je 1500,-kč  s poplatkem za vyjetí 
vozidla. Na práce většího rozsahu bude vypracována cenová nabídka 
individuálně, s výraznými slevami!!! 

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo smlouvy o 

poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní 

řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní 

inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00, Praha 1, email adr@coi.cz, Web 

adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporu online, která je zřízena Evropskou komisí na 

adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 


