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K uvedeným sazbám (s výjimkou 1a) se připočítává DPH v zákonné výši. 

Hodinové sazby se účtují za každou započatou hodinu. 

1. Poskytování informací o prostorovém uspořádaní kolektorů 

a) Zhotovení kopií: 

typ kopie cena vč. DPH 

formát A4 ČB jednostranně / oboustranně 2,20 / 4,40 Kč/ks 

formát A3 ČB jednostranně / oboustranně 4,40 / 7,70 Kč/ks 

formát A4 barevně jednostranně / oboustranně 14,30 / 27,50 Kč/ks 

formát A3 barevně jednostranně / oboustranně 28,60 / 55,00 Kč/ks 

b) Prohlídky kolektorů a kontrola zatahovacích plánů: 

kolektorová oblast 
jednoduchá trasa1) složitá trasa2) 

cena bez DPH cena bez DPH 

kolektory Centrum 6,70 Kč/bm 13,10 Kč/bm 

kolektory Východ a Západ 3,50 Kč/bm 6,70 Kč/bm 

kolektorové podchody 6,70 Kč/bm 13,10 Kč/bm 

prohlídky kolektorů a zatahovacích plánů pro 
dodatečné pokládky inženýrských sítí včetně 
prohlídky projektové dokumentace 
a vypracování závěrečného stanoviska 

452,00 Kč/hod. 584,00 Kč/hod. 

1) Jednoduchá trasa –přímá trasa bez odboček, spojkování a nutnosti řešit umístění příslušenství vedení. 
2) Složitá trasa – trasa s odbočkami do bytových či jiných objektů, nutností umísťování spojek, zajišťování napájení vedení 

(jeho příslušenství), průvrtů atd. 

2. Poskytování služeb při pokládkách, údržbě, opravách a rekonstrukcích inženýrských sítí 

uložených v kolektorech 

a) Standardní zajišťování technicko–bezpečnostních opatření (doprovod): 

poskytovaná služba cena bez DPH 

standardní zajišťování dle čl. 7 a 8 Provozního řádu 452,00 Kč/hod. 

standardní zajišťování mimo pracovní dobu 3) (základní sazba + 50%) 678,00 Kč/hod. 

standardní zajišťování ve státních a ostatních svátcích (základní sazba + 100 
%) 

902,00 Kč/hod. 

3) tj. pracovní dny v době od 16 do 7 hod., soboty a neděle 
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b) Zajišťování prací na základě Smlouvy o spolupráci (bez doprovodu): 

kolektorová oblast 
jednoduchá práce4) složitá práce5) 

cena bez DPH cena bez DPH 

kolektory Centrum 70,00 Kč/hod. 110,00 Kč/hod. 

kolektory Východ a Západ 42,00 Kč/hod. 82,00 Kč/hod. 

4) Jednoduché práce – natírání, běžná údržba, štítkování a podobné práce bez mimořádných nároků na spotřebu el. energie 

a zatížení prostředí kolektoru. 
5) Složité práce – sváření, řezání, broušení a podobné práce s vysokou energetickou náročností a s velkým zatížením prostoru 

kolektoru. 
Výše uvedené sazby lze uplatnit i u firem, které mají dlouhodobé povolení pro dodatečné pokládky, opravy a údržbu. 

c) U dlouhodobých prací s extrémní energetickou náročností se hradí náklady za spotřebovanou 

elektrickou energii na základě údajů podružného elektroměru, nebo z porovnání spotřeby el. 
energie během prováděných prací se spotřebou za předcházející období, kdy se v kolektoru práce se 

zvýšenou spotřebou elektřiny neprováděly. 

3. Technická pomoc 

Služby poskytované při projektování, tvorbě podkladů pro všechny stupně územního a stavebního 

řízení a při dodatečných pokládkách inženýrských sítí. 

poskytovaná služba cena bez DPH 

technická pomoc  583,00 Kč/hod. 

technická pomoc – odborná činnost projektanta 715,00 Kč/hod. 

4. Poskytování prostředků vodorovné dopravy a zajištění jejich obsluhy 

4.1. Strojní mechanismy: 

druh stroje cena bez DPH 

důlní lokomotiva 346,50 Kč/hod. 

manipulační plošina 136,40 Kč/hod. 

zařízení pro pokládku kabelů a ostatní přípojná zařízení 118,80 Kč/hod. 

4.2. Obsluha mechanismů: 

poskytovaná služba cena bez DPH 

obsluha lokomotivy 6) 480,00 Kč/hod. 

obsluha manipulační plošiny 6) 348,00 Kč/hod. 

vazač / signalista / průvodčí 6) 348,00 Kč/hod. 

obsluha zařízení pro pokládku kabelů 6) 348,00 Kč/hod. 
6) mimo pracovní dobu: tj. v pracovní dny dny od 16 do 7 hod., SO a NE = základní sazba + 50 %; svátek = základní sazba + 

100 % 

4.3. Technický dozor při mechanizované pokládce kabelů: 

poskytovaná služba cena bez DPH 

technický dozor 7) 583,00 Kč/hod. 
7) mimo pracovní dobu: tj. v pracovní dny od 16 do 7 hod., SO a NE = základní sazba + 50 %; svátek = základní sazba + 100 

% 

5. Poskytování služeb střediska měření a regulace a pohotovostní služby 

poskytovaná služba cena bez DPH 

kontrola funkce a kalibrace zařízení pro detekci zemního plynu vč. protokolu 869,00 Kč/ks 

funkční odzkoušení servopohonu vč. vystavení protokolu o zkoušce 
(v náročných případech hodinová sazba) 

781,00 Kč/ks 
(451,00 Kč/hod.) 

seřízení koncových poloh a funkce signalizace stavu 990,00 Kč/ks 

provedení funkčních zkoušek zařízení NN a MaR vč. vystavení protokolu 451,00 Kč/hod. 

kontrola odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o funkční zkoušce 451,00 Kč/hod. 
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poskytovaná služba cena bez DPH 

provedení 72 hod. komplexní zkoušky NN a MaR vč. vypracování protokolu 15 840,00 Kč 

montážní práce NN a MaR 473,00 Kč/hod. 

malá oprava servopohonu (bez demontáže) 935,00 Kč/ks 

střední oprava servopohonu 3 575,00 Kč/ks 

generální oprava servopohonu (s demontáží a zpětnou montáží) individuální kalkulace 

elektrorevize servopohonu 786,50 Kč/ks 

pohotovostní zásah při zajištění mimořádných poruch a havárií 693,00 Kč/hod. 

náklady na dopravu osob, materiálu a přístrojů (pomůcek) na místo činnosti 13,20 Kč/km 

6. Provádění protipožárních nátěrů a ucpávek v kolektorech 

6.1. Jedná se o tyto skupiny prací: 

 provádění protipožárních nátěrů kabelů a trubek včetně spojek v kolektorech, 

 provádění ucpávek prostupů kabelů a trubek (systémy INTUMEX a HILTI) v kolektorech. 

6.2. Vzhledem ke složitosti prací, bude na každou akci zpracována individuální cenová kalkulace. 

7. Zajištění dodatečné pokládky kabelových sítí 

7.1. Kompletní služby spojené s pokládkou slaboproudých a silnoproudých (do 0,4 kV) sítí: 

 pokládka ochranných trubek vč. spojkování, 

 zatažení kabelů optických nebo metalických, 

 protipožární opatření. 

7.2. Cenová kalkulace je prováděna individuálně dle prostorových dispozic a typu kabelu. 

8. Likvidace nevyužitých inženýrských sítí 

8.1. Kompletní služby spojené s likvidací kabelových inženýrských sítí: 
 odstranění z pozice uložení a obnova těsnění v prostupech, 

 vytažení z kolektoru na povrch, 

 odvoz k ekologické likvidaci, včetně zajištění dokladu o ekologické likvidaci. 

8.2. Cenová kalkulace je prováděna individuálně dle prostorových dispozic a charakteru a množství 

odpadu. 

9. Využívání prostoru kolektorů a technických chodeb 

9.1. Sazba je stanovena dle délky uložené inženýrské sítě v Kč za běžný metr a měsíc [Kč/bm/měs.]: 

typ inženýrské sítě cena bez DPH 

datový kabel v chráničce do  40 mm včetně (základní sazba) 6,50 Kč/bm/měs. 

silový kabel (základní sazba) 10,90 Kč/bm/měs. 

ostatní inženýrské sítě dle charakteru a dimenze sítě 

9.2. Sazba za zařízení datových rozvodů odpovídá prostoru, který v kolektoru využívá 

typ zařízení cena bez DPH 

rezerva datového kabelu – ochranný kryt/kříž na zdi 100 Kč/kus/měs. 

rezerva datového kabelu – volně stočená smyčka před výstupem 
z kolektoru 

50 Kč/kus/měs. 

ostatní zařízení datových rozvodů dle velikosti zařízení (Kč/kus) 

9.3. Hlavní smluvní partneři (provozovatelé hlavních sítí) mají stanovenu sazbu dle délky a rozsahu 

využitého prostoru kolektoru, cena za užívání prostoru kolektoru obsahuje sazbu za služby a sazbu za 
podnájem. 
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10. Využívání průvrtů do nadzemních objektů 

Součástí vlastních kolektorů jsou i průvrty do nadzemních objektů. Zpoplatnění průvrtů je obvykle 

zahrnuto ve smlouvách o využití prostoru kolektoru a jsou účtovány v uvedených sazbách v Kč za 
běžný metr a měsíc takto: 

průměr cena bez DPH průměr cena bez DPH 

100 mm 5,50 Kč/bm/měs. 300 mm 16,50 Kč/bm/měs. 

150 mm 8,25 Kč/bm/měs. 400 mm 22,00 Kč/bm/měs. 

200 mm 11,00 Kč/bm/měs.   

 


