
CENÍK PRACÍ – KANALIZACE č. 1/2022
PLÁTCI DANĚ PODLÉHAJÍ PDP

TENTO CENÍK JE URČEN PRO SMLUVNÍ PARTNERY

1) Zásahové vozy 
kompletně vybavené vysokotlakými vodními čistícími zařízeními
a elektromechanickými stroji pro čištění svislých a ležatých

MJ DPHpotrubí a kanalizací DN 40-300:

● čištění odpadů umyvadel, pisoárů, WC a výlevek – do 10,0m ks 15%
sazba je uplatněna u jednoduchých zásahů do ½ hod.

● běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1 až 2 x do DN 100 m 80 Kč 15% 92 Kč
DN 125-200 m 90 Kč 15% 104 Kč
DN 250-300 m 100 Kč 15% 115 Kč

● opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x do DN 100 m 120 Kč 15% 138 Kč
!!! počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá !!! DN 125-200 m 140 Kč 15% 161 Kč

DN 250-300 m 160 Kč 15% 184 Kč

● frézování  speciálními řetězovými a korundovými frézami hod. 15%
- frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
- frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi

● frézování  rotačním vodním paprskem hod. 15%
- frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
- frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi

● čištění, průzkumné práce, úklid, dezinsekce, konzultace ½ hod.* 900 Kč 15%
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů

● vysokotlaké čištění revizních šachet, dešťových  vpustí a  jímek ½ hod.* 900 Kč 15%

● mechanické čištění revizních šachet, dešťových  vpustí ks 800 Kč 15% 920 Kč

● čištění podlahových  vpustí ks 400 Kč 15% 460 Kč

● čištění sifonů ks 200 Kč 15% 230 Kč

● čerpání kalovými čerpadly hod. 15%

● demontáž a montáž čistícího kusu, odpadního sifonu ks 0 Kč 15% 0 Kč
sanitárních zařízení ks 300 Kč 15% 345 Kč
výměna šroubů, těsnění, použití silikonu ks 200 Kč 15% 230 Kč
výměna odpadních sifonů - standard ks 600 Kč 15% 690 Kč

● dopravné v obci Brno-město a Ostrava-město: paušální sazba 1 ks výjezdu 0 Kč 21% 0 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce do vzdal. 50km km 22 Kč 21% 27 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce nad vzdal. 50km km 18 Kč 21% 27 Kč

* první hodina práce je vždy účtována celá, dále pak po ½ hodinách, vyjma úklidových prací

Cena za MJ 
bez DPH

Cena včetně 
DPH

1 400 Kč 1 610 Kč

1 900 Kč 2 185 Kč

1 900 Kč 2 185 Kč

1 035 Kč

1 035 Kč

1 400 Kč 1 610 Kč



2) Kamerové  vozy a Satelitní kamerový vůz pro inspekci
potrubí DN 50-1.200.

- kompletně vybavené sadou tlačných kamer a pojezdovými
kamerami s rotačním objektivem a měřením spádovosti.

MJ DPH- součástí výbavy je i sonda pro zjišťování směru potrubí

● revize odpadů kanalizace: WC, výlevky, apod. – do 10,0m ks 21%
● revize odpadů kanalizace po čištění: WC, výlevky, apod. – do 10,0m ks 15%

● revize kanalizace bez čištění do vzdálenosti 30m m 160 Kč 21% 194 Kč
● revize kanalizace bez čištění vzdálenosti 30-50m m 140 Kč 21% 169 Kč

● revize kanalizace satelitním kamerovým vozem hod. 21%

● revize kanalizace po čištění do vzdálenosti 30m m 160 Kč 15% 184 Kč

● revize kanalizace po čištěním vzdálenosti 30-50m m 140 Kč 15% 161 Kč

● v ceně za revizi je videozáznam a revizní zpráva dle ČSN EN 13 508

● zaměření polohy kanalizace rádiovou sondou do 10,0m ks 21%

● zaměření polohy kanalizace rádiovou sondou nad vzdálenost 10m m 110 Kč 21% 133 Kč

● dohled TV kamerou při čištění ½ hod. 800 Kč 21% 968 Kč
- součástí není RZ a videozáznam

● dopravné v obci Brno-město a Ostrava-město: paušální sazba 1 ks výjezdu 0 Kč 21% 0 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce do 50km km 22 Kč 21% 27 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce nad 50 km km 18 Kč 21% 22 Kč

3)
MJ DPH

● běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1 až 2 x DN 200 m 80 Kč 15% 92 Kč
DN 250-300 m 100 Kč 15% 115 Kč
od DN 400 m cena je stanovena individuálně

● opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x DN 200 m 120 Kč 15% 138 Kč
!!! počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá !!! DN 250-300 m 160 Kč 15% 184 Kč

od DN 400 m cena je stanovena individuálně

● frézování  rotačním vodním paprskem hod. 15%
- frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
- frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi

● čištění, průzkumné práce, konzultace – hodinové sazby ½ hod.* 900 Kč 15%
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů

● dopravné v obci Brno-město a Ostrava-město: paušální sazba 1 ks výjezdu 0 Kč 21% 0 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce do 50km km 26 Kč 21% 31 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce nad 50 km km 22 Kč 21% 27 Kč

* první hodina práce je vždy účtována celá, dále pak po ½ hodinách

Cena za MJ 
bez DPH

Cena včetně 
DPH

1 600 Kč 1 936 Kč
1 600 Kč 1 840 Kč

3 100 Kč 3 751 Kč

1 100 Kč 1 331 Kč

Střední tlakový vůz Iveco kompletně vybavený vysokotlakým Cena za MJ 
bez DPH

Cena včetně 
DPHvodním čistícím zařízením a sadou speciálních vodních fréz.

2 100 Kč 2 415 Kč

1 035 Kč



4)
kanalizací a potrubí, který je kompletně vybaven vodními tryskami

MJ DPHpro těžení různých druhů materiálů a sadou speciálních vrtacích fréz.

● běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1 až 2 x DN 200 m 90 Kč 15% 104 Kč
DN 250-300 m 110 Kč 15% 127 Kč
od DN 400 m cena je stanovena individuálně

● opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x DN 200 m 130 Kč 15% 150 Kč
!!! počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá !!! DN 250-300 m 170 Kč 15% 196 Kč

od DN 400 m cena je stanovena individuálně

● frézování  řetězovou vodní frézou a vodním paprskem hod. 15%
- frézování kořenů, jílu, tukových sraženin, betonu, vodního kamene

● frézování  betonu příklepovou vodní frézou hod. 15%

● čištění – hodinové sazby ½ hod.* 15%
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů

● dopravné v obci Brno-město a Ostrava-město: paušální sazba 1 ks výjezdu 0 Kč 21% 0 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce do 50km km 39 Kč 21% 47 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce nad 50 km km 35 Kč 21% 42 Kč

5) Čištění odlučovačů tuků - kat. č. 19 08 09
ručně z obzvláště těžce dostupných prostor

MJ DPH

● vybírání a ekologické odstranění tuků v pevné konzistenci kg 16 Kč 21% 19 Kč
● dopravné v obci Brno-město a Ostrava-město : paušální sazba 1 ks výjezdu 0 Kč 21% 0 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce do 50km km 22 Kč 21% 27 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce nad 50 km km 18 Kč 21% 22 Kč

6) Čištění jímek, septiků a tukových lapolů sacím vozem MB Atego
Sací vůz je vybaven hydraulicky sklopnou cisternou

MJ DPHa dále i 40,0m sacích hadic.

● ekologické odstranění odpadních vod 250-350 15%  165-300 Kč
- při překročení povolených limitů obsažených látek v odpadních vodách 

dle kanal. řádu přísl. obce nebo ČOV, budou tyto náklady přeúčtovány

● ekologické odstranění tuků a olejů kat.č.19 08 09 t 21%

● ekologické odstranění odpadu z čištění kanalizace kat.č. 20 03 06 t 21%

● ½ hod.* 15%

● čištění cisterny v případě silného znečištění pevnými usazeninami ½ hod.* 15%

● dopravné v obci Brno-město a Ostrava-město : paušální sazba 1 ks výjezdu 0 Kč 21% 0 Kč
● odvoz odpadních vod na ČOV 1 ks výjezdu 640 Kč 21% 774 Kč
● odvoz odpadu na likvidaci 1 ks výjezdu 21%
● dopravné mimo výše uvedené obce do 50km km 37 Kč 21% 45 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce nad 50 km km 33 Kč 21% 40 Kč

* první hodina práce je vždy účtována celá, dále pak po ½ hodinách

Velký tlakový vůz MB-Atego určený pro čištění velkých profilů

Cena za MJ 
bez DPH

Cena včetně 
DPH

2 400 Kč 2 760 Kč

2 600 Kč 2 990 Kč

1 200 Kč 1 380 Kč

Cena za MJ 
bez DPH

Cena včetně 
DPH

Cena za MJ 
bez DPH

Cena včetně 
DPH

m3

2 600 Kč 3 146 Kč

1 400 Kč 1 694 Kč

práce sacího vozu MB Atego s výkonem vývěvy 8200 m3/hod. 1 300 Kč 1 495 Kč

1 300 Kč 1 495 Kč

1 200 Kč 1 452 Kč



7)
MJ DPH

● frézování  kanalizačním robotem v : DN 75-200 hod. 15%
DN 200-600 hod. 15%

● dopravné v obci Brno-město a Ostrava-město: paušální sazba 1 ks výjezdu 0 Kč 21% 0 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce do vzdal. 50km km 22 Kč 21% 27 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce nad vzdal. 50km km 18 Kč 21% 27 Kč

8) Havarijní zásahy pohotovostními/zásahovými vozidly
v mimopracovní dobu

-
MJ DPHsoboty, neděle, svátky.

● cena za havarijní zásahy je stanovena v hodinové sazbě – první hodina hod. 15%
● cena za havarijní zásahy po první hodině práce ½ hod.* 15%

● dopravné v obci Brno-město a Ostrava-město: paušální sazba 1 ks výjezdu 0 Kč 21% 0 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce do 50km km 22 Kč 21% 27 Kč
● dopravné mimo výše uvedené obce nad 50km km 18 Kč 21% 22 Kč

* první hodina práce je vždy účtována celá, dále pak po ½ hodinách

Platnost ceníku od 15.1.2022. Předchozí ceníky ztrácejí platnost.
Ceník prací č. 1/2022 vydala společnost SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno.

Při pracích většího rozsahu jsou ceny zpracovány formou cenového návrhu.

Ceny pronájmu MOBILNÍCH WC jsou uvedeny ve zvláštním ceníku.

PROVOZOVNY SPOLEČNOSTI :

Brno Ostrava

Hlášení havárií Hlášení havárií
tel. +420 / 545 222 278 tel. +420 / 596 136 000  
gsm +420 / 777 818 777 gsm +420 / 777 818 777

gsm +420 / 602 591 057 gsm +420 / 602 718 643
gsm +420 / 602 718 642
e-mail e-mail

Frézování kanalizačními roboty Cena za MJ 
bez DPH

Cena včetně 
DPH

4 700 Kč 5 405 Kč
5 700 Kč 6 555 Kč

za mimopracovní dobu se považují: všední dny po 1530 hod., Cena za MJ 
bez DPH

Cena včetně 
DPH

3 400 Kč 3 910 Kč
1 700 Kč 1 955 Kč

Naše společnost provádí i bezvýkopové lokální opravy kanalizace DN 70-800 a bezvýkopové úsekové opravy 
kanalizace DN 50-1200mm. Cena za tyto opravy je stanovena na základě individuální kalkulace.

sebak@sebak.cz ostrava@sebak.cz

mailto:sebak@sebak.cz
mailto:ostrava@sebak.cz
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