
CENÍK 

služeb a prací TS Čelákovice p. o.  

platný od 1. 1. 2022 

 

A/ Služby vyplývající z hlavního předmětu činnosti: 

1. Nakládání s odpady: 

 
170107   cihelná suť, tašky, beton (stavební odpad tříděný)                    

                                                                                                       dle ceníku skládky 

170904  směsný stavební odpad     (stavební odpad netříděný)  

                                                                                                       dle ceníku skládky 

200301  směsný komunální odpad                     dle ceníku skládky 

200307  objemný odpad                                       dle ceníku skládky 

 

  

2. Doprava na skládku, doprava: 

 

MAN kontejnerový nosič 

 
přepravné                                                                                    35,- Kč/km 

čekací doba - každých započatých 15 minut                         35,-Kč 

manipulace s kontejnerem                                                     500,- Kč/hod. 

nájem kontejneru nad 1 týden - započatý                             700,-Kč /týden 

 

FIAT – valník 

 
  přepravné                                                                                  35,-Kč/km 

  čekací doba - každých započatých 15 minut                       30,-Kč 

 

Multicar  

 
přepravné - paušál po Čelákovicích                                        180,-Kč/ 1. jízda 

přepravné mimo Čelákovice                                                      35,-Kč/km 

čekací doba - každých započatých 15 minut                          30,-Kč 

 

 



CATERPILLAR bagr/nakladač 

 
 práce stroje včetně přejezdů                                                  900,-Kč/hod. 

čekací doba - každých započatých 15 minut                          35,-Kč 

 
(Ceny přepravovaného odpadu na sběrný dvůr k překládce na překladišti odpadů jsou 

účtovány podle ceníku sběrného dvora. Váha odpadu se pro fakturaci odhaduje. 

Vážení je možné zajistit pouze na přání zákazníka na jeho účet.)   

Přejezdy při zpětném vytížení se účtují rovným dílem mezi objednatele. 

Zaměstnancům města Čelákovic, městského úřadu a příspěvkových organizací, se 

účtují pouze ujeté kilometry s nákladem, nebo poloviční taxa, pokud se nejedná o 

službu, kterou TS Čelákovice nakupují, nebo jí zaměstnanec využívá pro svou 

podnikatelskou činnost. Pak je fakturace v plné výši. 

Práce a služby zadané ZŘIZOVATELEM se neúčtují. 

 

 

Služby, které TS mohou nabídnout po splnění hlavních úkolů, pro které 

byly zřízeny. 

 

3. Samosběrný zametač Mercedes 
 

práce včetně přejezdů                                                                    1 500,-Kč/hod. 

čekací doba - každých započatých 15 minut                                    35,- Kč 

smetky                                                                                                1 200,-Kč/tunu 

 

MULTICAR – plošina 

 
přejezdy                                                                                                  35,-Kč/km 

manipulace – práce plošiny s obsluhou                                          900,- Kč/hod. 

čekací doba - každých započatých 15 minut                                    35,-Kč 

 

 

Pila na komunikace 

 
řezání asfaltobetonu síla  5 cm                                                           180,-Kč/bm 

řezání  betonu síla 5 cm                                                                       230,-Kč/bm   

 

 

 

 

 



B) Služby poskytované mimo hlavní činnost TS Čelákovice: 

 

Výlep plakátů 
 

Formát:      A 2 za započatý týden                                               30,-Kč/kus 

                    A 3 za započatý týden                                                20,-Kč/kus 

                    A 4 za započatý týden                                                10,-Kč/kus 

   

Ubytování na chatě v Dědově 

 

 zaměstnanci města a jejich děti do 15 let                                30,-Kč/den 

 hosté                                                                                                80,-Kč/den 

 děti hostů do 15 let                                                                       50,-Kč/den 

 

 

Cena práce pracovníka TS Čelákovice 

 
práce dělníka                                                                                 240,-Kč/hod. 

práce kvalifikovaného dělníka                                                   315,-Kč/hod. 

práce technika                                                                               340,- Kč/hod. 

 

                              K cenám se připočítává příslušné procento DPH. 

       Uvedené práce a služby nabízí TS Čelákovice, p. o. občanům, právnickým i 

fyzickým osobám na základě ustanovení  ,, Zřizovací listiny “, příslušných 

právních norem a svých kapacitních možností.  

Je možné jednat osobně nebo telefonicky v provozní kanceláři TS Čelákovice, 

nebo na tel. č. 326 991 174, od pondělí do pátku od 06.00 hod. do 14.00 hod. 

Vyfakturovanou částku za provedené práce a služby lze uhradit převodním 

příkazem, nebo hotově v pokladně TS Čelákovice. 

 

Rada města Čelákovic odsouhlasila ceník služeb a prací TS,  

usnesením č. 25/2021/3.4  ze dne 30. 11. 2021, s platností od 1. 1. 2022 

                                

           Tomáš Brázda 

                                                                                                                   ředitel TS Čelákovice 


