
Název Jednotka Základ daně DPH 21% Celkem vč. DPH

1. 

napěťová hladina nn Kč 1 500 0 1 500

napěťová hladina vn Kč 3 500 0 3 500

2. 

Připojení krátkodobého odběru Kč/hod 430 90 520

Odpojení krátkodobého odběru Kč/hod 430 90 520

3.

Demontáž a montáž měřícího zařízení Kč/hod 430 90 520

Zajištění dopravy měřícího zařízení do a z  akreditovaného 

metrologického střediska Kč/hod 430 90 520

Doprava měřícího zařízení do a z akreditovaného metrologického 

střediska Kč/km 15 3 18

Náklady na přezkoušení a ověření měřícího zařízení akreditovaným 

metrologickým střediskem

4.

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti 

I.P.P.E. s.r.o vynaložené na zjišťování stavu odběrného místa Kč/hod 430 90 520

5.

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti 

I.P.P.E. s.r.o vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru 

elektřiny Kč/hod 430 90 520

6. 

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti 

I.P.P.E. s.r.o. vynaložené na zjišťování vypnutí, zapnutí a zajištění 

zařízení zákazníka v odběrném místě Kč/hod 430 90 520

7.

Demontáž a montáž měřícího zařízení Kč/hod 430 90 520

Rozdíl nákladů měřícího zařízení oproti stanovenému typu

8.

Demontáž a montáž měřícího zařízení Kč/hod 430 90 520

Název Jednotka Základ daně DPH 21% Celkem vč. DPH

1.

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti 

I.P.P.E. s.r.o vynaložené na zjištění a přerušení dodávky plynu v 

odběrném místě Kč/hod 430 90 520

2.

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti 

I.P.P.E. s.r.o. vynaložené na zjištění opětovného připojení 

odběrného plynového zařízení Kč/hod 430 90 520

3.

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti 

I.P.P.E. s.r.o. vynaložené na zjišťování stavu odběrného místa Kč/hod 430 90 520

4.

Demontáž a montáž měřícího zařízení Kč/hod 430 90 520

Zajištění dopravy měřícího zařízení do a z  akreditovaného 

metrologického střediska Kč/hod 430 90 520

Doprava měřícího zařízení do a z akreditovaného metrologického 

střediska Kč/km 15 3 18

Náklady na přezkoušení a ověření měřícího zařízení akreditovaným 

metrologickým střediskem

Náklady na změny typu měření z typu A/B na typ C nebo z typu A na typ B jsou účtovány dle §49 odst.7 zákona č. 458/2000 Sb. 

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti I.P.P.E. s.r.o. vynaložené na výměnu měřícího zařízení.

Zjištění a přerušení neoprávněného odběru u odběrného plynového zařízení 

Oblast Plyn

Náklady na změnu stanoveného typu měření jsou účtovány dle §49 odst.7 zákona 458/2000 Sb na měření vyššího typu. 

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti I.P.P.E. s.r.o.

Přezkoušení  měřícího zařízení na žádost zákazníka v případě, kdy nebyla zjištěna závada měřícího zařízení

Náklady na přezkoušení a ověření měřícího zařízení jsou účtovány dle §71 odst.10 zákona č.458/2000 Sb. Činnost obsahuje 

náklady na jednoho zaměstance společnosti I.P.P.E. s.r.o.

Opětovné připojení odběrného plynového zařízení po přerušení dodávky
Oprávněné náklady PDS dle Vyhl. č. 62/2011 §7 odst.5. Položka je účtována za připojení odběrného plynového zařízení 

zákazníka, kterému byla omezena nebo přerušena dodávka plynu z důvodu neoprávněného odběru nebo distribuce plynu 

Ověření technického stavu odběrného plynového zařízení

Cena dle skutečně vzniklých nákladů

Náklady na manipulace a zajištění zařízení zákazníka

Náklady na zjišťování a přerušení neoprávněného odběru 

Náklady na změnu typu měření na žádost zákazníka - na vyšší typ měření

Náklady na změnu typu měření na žádost zákazníka - na stanovený typ měření

Skutečný rozdíl nákladů dle typu zařízení

Ceník služeb I.P.P.E. s.r.o.                                            Platnost  od 1.5.2017

Podíl na oprávněných nákladech PDS dle Vyhl. č.16/2016. Položka je účtována za připojení odběrného zařízení zákazníka, 

kterému byla omezena nebo přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo distribuce elektřiny 

Opětovné připojení odběrného elektrického zařízení 

Připojení a odpojení dodávky elektřiny u krátkodobého odběru

Oblast Elektřina

Přezkoušení  měřícího zařízení na žádost zákazníka v případě, kdy nebyla zjištěna závada měřícího zařízení

Náklady na přezkoušení a ověření měřícího zařízení jsou účtovány dle §49 odst.9 zákona č.458/2000 Sb. Činnost obsahuje 

náklady na jednoho zaměstance společnosti I.P.P.E. s.r.o.

Náklady na zjištění závad 

Cena dle skutečně vzniklých nákladů



Název Jednotka Základ daně DPH 21% Celkem vč. DPH

1.

Uzavření přívodu vody Kč/hod 335 70 405

Znovu otevření přívodu vody Kč/hod 335 70 405

2.

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti 

IPPE.s.r.o vynaložené na zjišťování stavu odběrného místa Kč/hod 335 70 405

3.

Demontáž a montáž měřícího zařízení Kč/hod 335 70 405

Zajištění dopravy měřícího zařízení do a z  akreditovaného 

metrologického střediska Kč/hod 335 70 405

Doprava měřícího zařízení do a z akreditovaného metrologického 

střediska Kč/km 15 3 18

Náklady na přezkoušení a ověření měřícího zařízení akreditovaným 

metrologickým střediskem

Název Jednotka Základ daně DPH 21% Celkem vč. DPH

Buldozer - Stalinec Kč/hod 928 195 1 123

Desta 3522 Kč/hod 604 127 731

JCB Kč/hod 720 152 872

Traktor Zet.50 - radlice Kč/hod 560 118 678

Traktor Zet.7211 - zimní údržba Kč/hod 605 128 733

Multikára M2501 Valník/sypač (RO 32-27) Kč/hod 565 119 684

Liaz Š 706- Trambus Kč/hod 700 147 847

Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti I.P.P.E. s.r.o.

Pozn. účtuje se minimálně jedna hodina, dále se účtuje  každá započatá půl hodina 

Náklady na uzavření a otevření přívodu vody

Mechanizace a doprava

Náklady na pronájem stroje s obsluhou a PHM

Náklady na zjištění závad nebo technického stavu uzávěru

Přezkoušení vodoměru na žádost zákazníka v případě, kdy nebyla zjištěna závada měřícího zařízení

Náklady na přezkoušení a ověření měřícího zařízení jsou účtovány dle §11a zákona o metrologii č.505/1990 Sb v platném 

znění. Činnost obsahuje náklady na jednoho zaměstance společnosti I.P.P.E. s.r.o.

Cena dle skutečně vzniklých nákladů

Oblast Voda a kanalizace


