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Položky, které nejsou uvedeny v ceníku lze projednat s kontaktní osobou dané služby a na

základě požadavku bude položka oceněna.

V případě rozsáhlejších celoročních objednávek, dlouhodobých zakázek, větších projektů

a podobně, je možné vždy dojednat ceny odlišné od cen uvedených v tomto ceníku, které

mohou zahrnovat množstevní a jiné slevy. Totéž platí i pro případy nestandardních prací,

speciálních požadavků či jinak komplikovaných úkonů.

Fakturace probíhá v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

a faktura – daňový doklad obsahuje všechny náležitosti dle § 29 výše citovaného zákona

a bude vystavena do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.

Běžná splatnost faktur – daňových dokladů je 14 dnů od doručení. V ojedinělých případech

lze sjednat splatnost delší.

Platbu lze provést bezhotovostně na účet s. p. DIAMO vedený u ČSOB, a. s., číslo účtu

217725563/0300.

Objednávky zasílat na:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod PKÚ

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

e-mail: pku@diamo.cz
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Pro informace k dané službě lze kontaktovat:

Bc. Přibaňová Pavla – doplňkové služby

telefon: 475 672 014
602 613 865

e-mail: pavla.pribanova@pku.cz
pribanova@diamo.cz

Petr Poláček – služby za mechanizace a dopravné

telefon: 475 672 154
607 008 461

e-mail: petr.polacek@pku.cz
polacek@diamo.cz

Antonín Horčička – služby

telefon: 475 672 656
607 521 666

e-mail: antonin.horcicka@pku.cz
ahorcicka@diamo.cz

Ing. Jana Němcová – geodetické práce

telefon: 475 672 121
775 112 034

e-mail: jana.nemcova@pku.cz
nemcovaj@diamo.cz

Dana Petrová – geodetické práce

telefon: 475 672 422
e-mail: dana.petrova@pku.cz

petrovad@diamo.cz

Ceník slouží pro představu o cenové úrovni nabízených prací. Konečné ceny jsou sjednány
individuálně podle rozsahu zakázky, obtížnosti úkolu, přírodních podmínek, dopravní
vzdálenosti, atd. U mechanizací je nutné připočítat cenu za dopravu stroje.
Ceník

Doplňkové služby jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Manipulace s plavidlem (odstranění

neoprávněně vyvázaného či ukotveného

plavidla z vodní plochy či břehu) 1 x od 1 825 Kč 21% 1

Uskladnění malého plavidla – roční m2/rok 185,69 Kč 21% 2.1

Uskladnění malého plavidla – denní m2/den 0,51 Kč 21% 2.2
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Služby za mechanizace a dopravné jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Minirypadlo CASE CX 50B hod. 800 Kč 21% 3.2

Dopravné - IVECO nosič kontejnerů km 55 Kč 21% 3.4

Křovinořez Stihl hod 400 Kč 21% 3.5

Motorová pila (Stihl, Husqvarna) hod 400 Kč 21% 3.6

Naftový vysokozdvižný vozík Desta* hod 515 Kč 21% 3.7

Dopravné dle typu vozidla km 18 Kč 21% 3.8

*pouze v areálu PKÚ, o. z.

Geodetické práce

Zhotovení geometrického plánu jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

Vyhotovení geometrického plánu pro

vyznačení věcného břemene hm 345 - 4 400 Kč 21% 4.1

Vyhotovení geometrického plánu je-li síť

geodetických bodů PBPP hm 2 875 - 7 850 Kč 21% 4.2

Vyhotovení geometrického plánu je-li pouze

síť TB, ZHB hm 5 000 - 9 645 Kč 21% 4.3

Vytyčení hranic pozemku jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

Vytyčení hranice podle návrhu

pozemkových úprav hm 580 - 1 800 Kč 21% 5.1

Vytyčení hranice podle údajů katastru

nemovitostí hm 3 500 - 9 695 Kč 21% 5.2

Bodová pole jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

Stabilizace geodetickou značkou bod 335 - 720 Kč 21% 6.1

Měření a výpočty souřadnic bod 640 - 1 000 Kč 21% 6.2

Technická nivelace km 880 - 1 620 Kč 21% 6.3

Přesná nivelace km 2 000 - 5 700 Kč 21% 6.4

Trigometrická nivelace km 540 - 1 230 Kč 21% 6.5
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Účelové mapy jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

Polohopis a popis ha 5 700 - 15 450 Kč 21% 7.1

Polohopis výškopis ha 10 000 – 33 360 Kč 21% 7.2

Zhotovení profilu terénem jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

Podélný profil terénem hm 600 - 2 210 Kč 21% 8.1

Příčný profil terénem 30m 430 - 1 600 Kč 21% 8.2

Vytyčení prostorové polohy objektu
(stavby)

jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

Objekt standartní přesnosti projektované

prostorové polohy bod 335 - 2 400 Kč 21% 9.1

Dokumentace skutečného provedení
stavby

jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

Stavební objekty bod 335 - 1 000 Kč 21% 10.1

Měřičské práce jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

sazba figuranta hod./os 230 Kč 21% 11.1

sazba měřiče - technika hod./os 350 - 425 Kč 21% 11.2

sazba oprávněného zeměměřického

inženýra hod./os 485 Kč 21% 11.3

cestovné dle typu vozidla km 19 Kč 21% 11.4
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Pro informace k dané službě lze kontaktovat:
Ing. Jiří Kostinec

telefon: 312 814 241
727 917 185

e-mail: kostinec@kl.pku.cz
kostinec@diamo.cz

Ceník níže uvedený je orientační ceník některých standardizovaných dodávek a  služeb. Ceník
slouží pro představu o cenové úrovni nabízených prací. Konečné ceny jsou sjednány
individuálně podle rozsahu zakázky, obtížnosti úkolu, přírodních podmínek, dopravní
vzdálenosti, atd.

Ceník
*(DPH dle CZ – CPA 41 – 43 – práce v režimu přenesené daňové povinnosti dle

§ 92, písmeno e, zákona č. 235/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů) – pro plátce DPH

Vrtaná studna jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Vrtaná studna ve skalním masivu 140 mm;

výstroj PVC 113/100 mm Zahrnuje vrtné

práce, výstroj s atestem na pitnou vodu,

pískový obsyp, jílové těsnění m od 2 165 Kč 21% * 1.1

Vrtaná studna v nesoudržných nebo

zvodnělých horninách 178 mm; výstroj PVC

125/115 mm Zahrnuje dtto jako pol. 1.1 m od 2 530 Kč 21% * 1.5
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Vrt pro tepelné čerpadlo jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Vrt pro t.č. ve skalním masivu 140 mm;

výstroj 2xHDPE 40x3,7 mm Zahrnuje vrtné

práce, výstroj s atestem, provedení injektáže

včetně dodání směsi, tlakovou zkoušku m od 1 030 Kč 21% * 2.1

Vrt pro t.č. ve skalním masivu 165 mm;

výstroj 4xHDPE 32x2,9 mm Zahrnuje dtto

jako pol. 2.1 m od 1 225 Kč 21% * 2.2

IG průzkum jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Průzkumný vrt v měkkých soudržných nebo

středněpevných neabrazivních horninách,

do 30 m bez výplachu, nepažený, s

konečným průměrem jádra 100 mm,

likvidace vrtu m od 2 200 Kč 21% * 3.1

Průzkumný vrt v měkkých nesoudržných,

nebo zvodnělých horninách, do 30 m bez

výplachu, pažený, s konečným průměrem

jádra 100 mm, likvidace vrtu m od 3 885 Kč 21% * 3.3

Doplňkové služby
(mimo předchozí položky)

jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Přesun vrtné soupravy a příslušenství km od 190 Kč 21% 4.1

Prostoj ze strany objednatele hod. od 1 520 Kč 21% 4.2

Konzultace na lokalitě nebo v sídle

dodavatele hod. od 735 Kč 21% 4.3

Dojezd na lokalitu os. vozem km od 13 Kč 21% 4.4
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Pro informace k dané službě lze kontaktovat:
Kontakty:
Václav Patera
telefon: 476 445 535,

720 044 821

e-mail: patera@ko.pku.cz
                       patera@diamo.cz

Ceník slouží pro představu o cenové úrovni nabízených prací. Konečné ceny jsou sjednány
individuálně podle rozsahu zakázky, obtížnosti úkolu, přírodních podmínek, dopravní
vzdálenosti, atd. U doplňkových služeb a mechanizací je nutné připočítat cenu za dopravu.

Ceník

Doplňkové služby jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Travní sekačka Stiga hod 405 Kč 21% 1.1.

Křovinořez malý Jonsered hod 370 Kč 21% 1.2

Křovinořez velký Husqvarna hod 380 Kč 21% 1.3

Motorová pila Husqvarna hod 380 Kč 21% 1.4

Dopravné Nissan Navara km 19 Kč 21% 1.5

Naftový vysokozdvižný vozík Desta hod 515 Kč 21% 1.6

Služby za mechanizace a dopravné jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Rypadlo nakladač JCB vč. bouracího kladiva hod. 800 Kč 21% 2.1

Automobil nákladní MAN TGM hod. 895 Kč 21% 2.3

Dopravné IVECO (Euro Cargo) nosič

kontejnerů km 55 Kč 21% 2.2

Automobil Nakladač smykový WAY LOCUST

L 1203 (včetně lopaty, smetáku, odhrnovače

sněhu, pily) den 2 570 Kč 21% 2.4
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Pro informace k dané službě lze kontaktovat:

Ing. Evžen Henzl
telefon: 312 814 283

602 257 190

e-mail: henzl@kl.pku.cz

henzl@diamo.cz

Simona Juříková - báňské posouzení včetně zatřídění staveniště
telefon: 312 814 294

e-mail: simona.jurikova@kl.pku.cz

jurikovas@diamo.cz

Ceník slouží pro představu o cenové úrovni nabízených prací. Konečné ceny jsou sjednány
individuálně podle rozsahu zakázky, obtížnosti úkolu, přírodních podmínek, dopravní
vzdálenosti, atd. U doplňkových služeb je nutné připočítat cenu za dopravu.

Ceník
Báňské posouzení

Báňské posouzení jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

báňské posouzení vč. zatřídění staveniště 1 x 635 Kč 21% a)1

báňské posouzení bez zatřídění staveniště 1 x 410 Kč 21% a)2

Pilařské výrobky

Odpadní dřevo - samosběr jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

odpadní dřevo samosběr m3 463 Kč 15% b)

Doplňkové služby

Doplňkové služby jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Dopravné IVECO (Euro Cargo) nosič

kontejnerů km 58 Kč 21% d)2

Samojízdný kolový nakladač km 955 Kč 21% d)3
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Pro informace k dané službě lze kontaktovat:
Mgr. Martin Dvořák – vedoucí ZBZS, speciální práce
telefon: 499 886 512

606 347 415

e-mail: dvorak@bzs.pku.cz

dvorakm@diamo.cz

Ing. Jaroslav Ryznar- zástupce vedoucího ZBZS, BOZP
telefon: 499 886 510

606 611 708

e-mail: ryznar@bzs.pku.cz

                       ryznar@diamo.cz

Jiří Nyklíček - vedoucí mechanik, speciální práce
telefon: 499 886 504

724 069 032

e-mail: nyklicek@bzs.pku.cz

nyklicek@diamo.cz

Jiří Novotný – zástupce vedoucího mechanika
telefon: 499 886 501

777 104 082

e-mail: novotny@bzs.pku.cz

                       novotnyjiri@diamo.cz

Pavel Hurdálek - zástupce vedoucího mechanika
telefon: 499 886 503

737 975 363

e-mail: hurdalek@bzs.pku.cz

                       hurdalek@diamo.cz

Petr Šafář – PO, školení první pomoci
telefon: 499 886 509

727 945 697

e-mail: safar@bzs.pku.cz

safarp@diamo.cz
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Bc. Zuzana Nosková, DiS. - referent ZDS
telefon: 499 886 508

e-mail: winterova@bzs.pku.cz

noskovaz@diamo.cz

Na jednotlivé práce a činnosti si PKÚ, o. z., ZBZS Odolov vyhrazuje právo určit smluvní cenu
v závislosti na ztěžujících faktorech, dopravních nárocích apod.

Ceník
Hasicí přístroje a požární ochrana

Hasicí přístroje a požární ochrana jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

externí kontrola přenosných hasicích
přístrojů (režijní náklady) ks 65 Kč 21% a)1

kontrola a tlaková zkouška hydrantu ks 140 Kč 21% a)2

S 1,5 , PG 2 - tl. zkouška, plnění (reg.) ks 315 Kč 21% a)3

S 6, PG 6, V9 - tl. zkouška, plnění (reg.) ks 415 Kč 21% a)4

opravy (ventil, manometr, atd.) ks dle aktuál. cen servisu         a)5

práce revizního technika hod. 330 - 400 Kč 21% a)6

Nové hasicí přístroje jsou včetně kontroly dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Hasící přístroje * jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

HP vodní 9 l 985 - 1 100 Kč 21% a)7

HP práškový 1 kg 385 - 500 Kč 21% a)8

HP práškový 2 kg 530 - 600 Kč 21% a)9

HP práškový 6 kg 885 - 1 000 Kč 21% a)10

HP sněhový - CO2 2 kg  1 285 - 1 400 Kč 21% a)11

HP sněhový - CO2 5 kg 2 285 - 2 400 Kč 21% a)12

*Uvedené ceny se mohou změnit dle aktuální ceny na trhu
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a) Zkušebna roznětnic

Zkušebna roznětnic jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

roznětnice RKA 1, RKC 1 ks 485 Kč 21% b)1

ohmmetry MX 10, MX 11 ks 375 Kč 21% b)2

ohmmetry DO 01, DO 2000 ks 285 Kč 21% b)3

indikátor BAK 01 ks 245 Kč 21% b)4

roznětnice KRAB 1200 a DBR 12 ks 420 Kč 21% b)5

Uvedené ceny platí pro pravidelné přezkoušení. Cena oprav jednotlivých přístrojů je určena

dle použitého materiálu a časové náročnosti, po předchozí domluvě se zákazníkem.

Lezecké a další speciální práce

Lezecké a další speciální práce jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

sazba základní hod./os 285 - 400 Kč 21% c)1

sazba zvýšená (ztížené podmínky) hod./os 450 - 700 Kč 21% c)2

hodinová sazba záchranáře - zásah povrch hod./os 400 - 550 Kč 21% c)3

hodinová sazba záchranáře - zásah

odzemí hod./os 500 - 750 Kč 21% c)4

cestovné dle typu vozidla km 15 nebo 25 Kč 21% c)5

Minimální obsazení osob v zásahu:
zásah povrch - THP (velitel zásahu) + 3 záchranáři,
zásah v podzemí - THP (velitel zásahu) + mechanik + 5 záchranářů

Lezecké a další speciální práce jedn. cena bez DPH
sazba
DPH

označení
položky

použití vzduchového dýchacího přístroje

1x

použití 1 270 Kč 21% c)6

použití protichem. obleku (neopren, Sunit)

1x

použití 1 240 Kč 21% c)7

geodetický záměr vrtů polohopisný ks 980 – 1 030 Kč 21% c)8

vrtací práce * m 570 - 800 Kč 21% ** c)9

* Hloubení mělkých vrtů do cca 6 m pomocí zatloukacího vrtacího stroje, případně pažené

perforovanou PVC zárubnicí + odběr vrtného jádra.

**DPH dle CZ – CPA 43.13.10 – průzkumné vrtací práce v režimu přenesené daňové
povinnosti dle § 92, písmeno e, zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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b) Práce mechanické dílny

Plnění lahví jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

tlak 15 MPa - plnění lahví kyslíkem

pro dýchání 2 l 200 Kč 21% d)1

tlak 15 MPa - plnění lahví kyslíkem

pro dýchání 2,5 l 215 Kč 21% d)2

tlak 15 MPa - plnění lahví kyslíkem

pro dýchání 10 l 850 Kč 21% d)3

tlak 20 MPa - plnění lahví kyslíkem

pro dýchání 2 l 210 Kč 21% d)4

tlak 20 MPa - plnění lahví kyslíkem

pro dýchání 2,5 l 260 Kč 21% d)5

tlak 20 MPa - plnění lahví kyslíkem

pro dýchání 10 l 860 Kč 21% d)6

tlak 20 MPa - plnění vzduchem 1 l 16 Kč 21% d)10

tlak 30 MPa - plnění vzduchem 1 l 21 Kč 21% d) 11

Školení dýchací techniky, první pomoci,
práce ve výškách

jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

školení dýchací techniky, první pomoci

a indikace hod. 630 Kč 21% d)7

Kalibrace jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

kalibrace měřících přístrojů, vč. vystavení

protokolu

1 x

senzor 655 Kč 21% d)8

Kontroly podzemních objektů
(§5 vyhlášky ČBÚ č. 49/2008 Sb.)

jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

kontroly podzem. prostor vč. zpracování

zprávy hod. 700 Kč 21% d)9

cestovné dle typu vozidla hod. 15 nebo 25 Kč 21% viz. c)5



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39  Chlumec

- 14 -

c) Manipulace s těžkými břemeny pomocí pneumatických zvedacích podušek

Manipulace s těžkými břemeny pomocí
pneumatických zvedacích podušek

jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

základní sazba hod. 300 - 450 Kč 21% e)1

zvýšená sazba (ztížené podmínky) hod. 470 - 700 Kč 21% e)2

Pronájmy a půjčovné

Pronájmy a půjčovné jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

měřící přístroj (multifunkční) měsíc 3 555 Kč 21% f)1

d) Monitoring vertikálního potrubí, vrtů a jam

Monitoring vertikálního potrubí,
vrtů a jam

jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

vodotěsnou kamerou do vrtů min. průměru

100 mm a hloubky 300 m, vč. vypracování

technické zprávy a předání záznamu na CD

nebo DVD soubor 14 000 Kč 21% g)1

dopravné dle typu vozidla km 15 nebo 25 Kč 21% viz. c)5

e) Letecký monitoring pomocí bezpilotní hexakoptéry (dronu)

Letecký monitoring pomocí
bezpilotní hexakoptéry (dronu)

jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

vč. vypracování technické zprávy a předání

záznamu na CD nebo DVD soubor 14 000 Kč 21% h)1

dopravné dle typu vozidla km 15 nebo 25 Kč 21% viz. c)5

f) Monitoring pod vodní hladinou pomocí dálkově ovládané kamery

Monitoring pod vodní hladinou
pomocí dálkově ovládané kamery

jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

vč. vypracování technické zprávy a předání

záznamu na CD nebo DVD soubor 14 000 Kč 21% i)1

dopravné dle typu vozidla km 15 nebo 25 Kč 21% viz. c)5
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g) Potápěčské práce

Potápěčské práce jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

sazba za potápěče (do hloubky 20m) *) hod. 615 - 900 Kč 21% j)1

cestovné dle typu vozidla km 15 nebo 25 Kč 21% j)2

použití vzduchového dýchacího přístroje

1x

použití 1 275 Kč 21% j)3

použití ochranného obleku

1x

použití 1 200 Kč 21% j)4

*) potřebný počet pracovníků skupiny je určen dle náročnosti podmínek v plánu ponoru

    zásah standardní – THP (velitel zásahu) + mechanik + 4 potápěči

Zdravotnická dopravní služba

Zdravotnická dopravní služba jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

převoz pacienta km 31 Kč 0% k)1

Doplňkové služby

Doplňkové služby jedn.
cena bez

DPH
sazba
DPH

označení
položky

Naftový vysokozdvižný vozík Desta hod 515 Kč 21% l)1

Uvedené ceny za dopravu sanitním vozem jsou ze zákona osvobozeny od DPH.


