
 

Ceník provozovatele 

vydaný společností Královéhradecká provozní, a.s. dne 1.8.2022 

 

[1] Společnost Královéhradecká provozní, a.s. (dále jen „Provozovatel“) vydává v souladu s ustanovením čl. VIII 

odst. 7 Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod tento Ceník, který stanovuje úhrady za další výkony 

a činnosti Provozovatele. 

[2] Ceník je k dispozici na webových stránkách Provozovatele a v zákaznických centrech Provozovatele. 

[3] Seznam výkonů a činností: 

 

Seznam výkonů a činností: 

 

Cena bez DPH/vč. DPH 

Cena služeb je pouze orientační a může se lišit dle 

skutečně provedených prací a použitého materiálu 

Uzavření vodovodní přípojky na žádost odběratele 

774/851 Kč (DPH 10%) 

Otevření vodovodní přípojky na žádost odběratele 
774/851 Kč (DPH 10%) 

Uzavření kanalizační přípojky na žádost odběratele 

v revizní šachtě 
2822/3104 Kč (DPH 10%) 

Uzavření kanalizační přípojky na žádost odběratele 

komunikace 

 

24087/26496 Kč (DPH 10%) 

Uzavření kanalizační přípojky na žádost odběratele 

v zeleném pásu 

 

14647/16112 Kč (DPH 10%) 

Výměna poškozeného vodoměru  

(vodoměr DN20) 
2326 Kč (náhrada škody nepodléhá DPH) 

Manipulace na vodovodní síti na základě 

neuhrazených pohledávek odběratele 
1548/1703 Kč (DPH 10%)  

Napojení kanalizační přípojky 

(detailní rozpis je k dispozici na webu společnosti a 

v zákaznickém centru) 

10030/11535 Kč (DPH 15%) 

Napojení vodovodní přípojky 

(detailní rozpis je k dispozici na webu společnosti a 

v zákaznickém centru) 

5950/6843 Kč (DPH 15%) 

[4] Odběratel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn tento Ceník v souladu s ustanovením § 1752 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník změnit nebo doplnit, a to zejména z důvodu změny právních předpisů, změny 



technických norem, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb a/nebo dalších změn vstupních nákladů 

výkonů a činností Provozovatele. Provozovatel takovouto změnu oznámí Odběrateli, a to prostřednictvím: 

a. zákaznického účtu provozovaného na webu Provozovatele, má-li jej Odběratel zřízen, nebo 

b. prostřednictvím datové schránky nebo elektronické pošty, uvedl-li Odběratel ve smlouvě o dodávce 

vody a odvádění odpadních vod podrobnosti svého elektronického kontaktu nebo ID datové schránky, 

nebo 

c. na webových stránkách Provozovatele, nebo 

d. jiným prokazatelným způsobem. 


