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C e n í k 

Doprava:   po dohodě je účtována jednou ze tří sazeb. 
 

Kilometrová:  25,-Kč/km - nosnost do 6,5t 

14,- Kč/km - nosnost 1,5t  25cbm  

+ ke všem sazbám 50,-Kč/15min. při nakládání, skládání a čekání. 

+ mýto při jízdě po placeném úseku 
 

Hodinová:  500,-Kč/hod – nosnost do 6,5t 

                   400,-Kč/hod nosnost do 1,5t 

                   bez rozdílu ujetých km, účtována při jízdě po Praze. 
 

Paušální: za přepravené zboží, např. za dopravu betonu a písku po Praze účtujeme: 

    do 6,5t - 850,-Kč  - při zpětném naložení kontejneru sleva na 400,-Kč 
 

Kontejnery: 

V ceně kontejneru je zahrnuto jeho přistavení, pronájem do tří dnů a odvoz včetně skládkovného za 

domluvený druh odpadu. V případě delšího pronájmu kontejneru bez vyvezení, účtujeme 100,-Kč za 

každý další den. 

Ceny kontejneru dle druhu a množství odpadu: 
 

Odpad                          Množství     Hmotnost do       Cena Praha         
 

zemina                         3 m3  3,5 t  1700,-                       

zemina                    5 m3  6,5 t  2400,-   

suť  (do 40cm)                 3 m3  3,5 t                  2000,-                             

suť  (do 40cm)                 5 m3  6,5 t                  2900,-                             

komunální odpad     3 m3  1 t  2600,-   

komunální odpad     5 m3  1,5 t  3600,-   

komunální odpad    11m3  2 t  4600,-   

biologický odpad     3 m3  3 t  1500,-   

biologický odpad     5 m3  3 t  1700,-   

biologický odpad    11m3  3 t  2700,-    

 

asfalt-živice                     3 m3              3,5 t                 2300,-   

asfalt-živice                     5 m3             6,5 t                  3300,- 

 

sádrokarton čistý bez profilů      3 m3                            2000,- 

sádrokarton čistý bez profilů      5 m3                           3000,- 

sádrokarton čistý bez profilů    11 m3                           3800,- 

sádrokarton s komunálem           3 m3                          3000,- 

sádrokarton s komunálem           5 m3                          4000,-   

sádrokarton s komunálem          11 m3                         5000,-      

    

V případě smíchání odpadů je účtován poplatek za vytřídění dle objemu 500,- až 2000,-Kč 

(2m2 500-1000,-Kč; 5m2 500-1500,-Kč; 10m2 1000-2000,-Kč) 
                                                          

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% 

 
Ceník platný od 1.5.2018 
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