
       Technické služby města Mnichovice  -  Ceník 
           
 
 Ceník vodného a stočného  platný  od 1.1. 2023 
 

Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se stanovením cen za vodné a stočné v Mnichovicích 
od 1. 1. 2023 takto:   
cena za m3 vodného 57,28 Kč bez DPH, cena za m3   63,01 Kč s DPH 
cena za m3 stočného 59,24 Kč bez DPH, cena za m3 stočného 65,16 Kč s DPH 
 
Ceny jsou v souladu s kalkulačním vzorcem a zákonem o cenách. 
 
 

 
Ceník likvidace splaškových vod fekálnímy vozy a ostatní služby 
poskytované Technickými službami města Mnichovice s platností 

od 1.2. 2023. 
 

Popis Jednotka Cena bez 
DPH 

Sazba 
DPH 

Cena s 
DPH Poznámka 

 
Likvidace  splaškových vod fekálními vozy 

Likvidace odpadních vod svážených cisternami [Kč/m3] 124,50 Kč 10% 137 Kč  

 

Cena dotovaná dle stanovených pravidel 

 

[Kč/m3] 

 

59,24 Kč 

 

10% 

 

65,16 Kč 

pouze  splnění  podmínky *1 

      

Volvo FMX 10 m3  , p. Vávra, tel.: 602933951      

Cizí vozidlo 10 m3 (Volvo FMX, p. Vávra, tel.: 
602933951) Paušál doprava a manipulace bez 
stočného 

paušál 
[Kč] 

 
1000 Kč 

 
10% 

 
1100 Kč 

 

Stočné 10 m3 [Kč] 592 Kč 10% 651,- Kč  pouze splnění  podmínky *1 

Stočné  10m3 (Kč) 1091,- Kč 10 % 1200,- Kč  

Vozidlo Iveco 4 m3      

Manipulace + stočné (900 + 480) (příprava, sání, 
vypouštění, stočné režie. 1 x hadice v ceně.) 
 

[Kč] 1380 Kč 10% 1518,-  Kč práce obsluhy 
v této ceně je započítána doprava 
do 10 km 

Manipulace + stočné (900 + 237) (příprava, sání, 
vypouštění, stočné režie. 1x hadice v ceně.) 

[Kč] 1137 Kč 10% 1251,- Kč pouze splnění  podmínky *1 
v této ceně započítána doprava do 
10 km 

Dopravné (tam a zpět) [Kč/km] 46,- Kč 10% 50,60 Kč Podmínka č.2 

Kontejnerová přeprava (Avia D90 – přistavení a odvoz materiálů - kontejnery) 

Kontejner - přistavení (pronájem za den) [Kč] 400 Kč 21% 484 Kč cena za likvidaci odpadů ze 
svezených kontejnerů je 
určována poplatkem za 
skládkovné a náklady na 
přepravu na skládku 

Přeprava [Kč/km] 46 Kč 21% 55,70 Kč 

Čekání řidiče na místě / za každou započatou hod. [Kč/hod] 400 Kč 21% 484 Kč 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní mechanizace (stroje jsou poskytovány pouze s posádkou) 

Multicar (min. měrná doba 30 minut) [Kč/hod] 690,00 Kč 21% 835 Kč + 35,- Kč/km, bez práce 
posádky 

Traktor Zetor 1 motohodina [Kč/hod] 690 Kč 21% 835 Kč Bez práce posádky 

UNC - čelní nakladač 1 motohodina [Kč/hod] 690 Kč 21% 835 Kč Bez práce posádky 

Cestovné os. vozem [Kč/km] 24,80 Kč 21% 30 Kč  

Posádka stroje v běžné hodinové fakturační 
sazbě [Kč/hod] 429,70 Kč 21% 520 Kč  

 
 
 

 
 
 
Podmínky :  

1) Pro vlastníky a uživatele pozemků a objektů v k.ú.: Mnichovice u Říčan, Božkov u Mnichovic a     
             Myšlína, kteří se nemohou připojit na kanalizační řad, z důvodu jeho neexistence v dané  
             lokalitě.   
 

2) Svoz je prováděn vozidlem, které je provozováno Technickými  službami  města Mnichovice za 
cenu  46,- Kč/km bez DPH, tak vozidlem smluvního přepravce za cenu přepravce bez navýšení. 
Cena přepravy bude fakturována společně s cenou likvidace odpadní vody Technickými 
službami města   Mnichovice. 

 
Ceny prací a služeb nezahrnutých v tomto ceníku se tvoří vzájemnou dohodou smluvních stran 
na základě kalkulace nákladů (smluvní ceny). 
 
Ceny vodného a stočného na sítích pro veřejnou potřebu, jsou stanoveny zvláštním předpisem. 
 
 
 
V Mnichovicích: 1.2. 2023 
 
                                                                                                                                                                                        
Jiří Pecha - ředitel 

 
 
 

Ostatní služby 

Obecná služba (práce) [Kč/hod] 400 Kč 21% 484 Kč pracovník - manuální 
práce 

Práce po pracovní době [Kč/hod] 450 Kč 21% 545 Kč  

Práce o sobotách, nedělích a svátcích [Kč/hod] 550 Kč 21% 666 Kč  
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