
 

 

 

C e n í k  2 0 2 3  

 
 

I. PRODUKTY  
1. VIPA EC RADIO – elektronický vícečidlový poměrový indikátor s dálkovým odečtem dat 

Indikátor + montážní komplet          711,00 Kč 
Montáž indikátoru včetně uvedení do činnosti         79,00 Kč 

Cena celkem               790,00 Kč/indikátor 
 
2. VIPA i_Flux – elektronický jednovtokový vodoměr s rádiovým odečtem 

vodoměr            880,00 Kč 
montáž vodoměru včetně uvedení do činnosti       250,00 Kč 

Cena celkem              1130,00 Kč/vodoměr 
 

3. KADEN S 060, KADEN S 065 - elektronický vodoměr s rádiovým odečtem 
vodoměr            960,00 Kč 
montáž vodoměru včetně uvedení do činnosti       250,00 Kč 

Cena celkem                      1210,00 Kč/vodoměr 
 

4. Radiomodul Rcom pro odečet indikátorů VIPA EC RADIO, vodoměrů KADEN Rcom  

Radiomodul Rcom při odběru indikátorů/vodoměrů menším než 50ks      5 999,00 Kč/modul 
Radiomodul Rcom při odběru indikátorů/vodoměrů větším než 50ks      2 530,00 Kč/modul 
 

5. VIPA IC4+ - modul pro připojení měřičů spotřeby s impulsním výstupem 
                          1 430,00 Kč/modul 
 

6. Engelmann WATERSTAR M – elektronický vodoměr s rádiovým odečtem 
vodoměr            1100,00 Kč 
montáž vodoměru včetně uvedení do činnosti         250,00 Kč 

Cena celkem                       1350,00 Kč/vodoměr 
 

7. ENGELMANN CONNECT EASY Gateway                  Na dotaz 
 

8. WEBDYN WebdynaEasy W M-BUS Gateway         Na dotaz 
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II. SLUŽBY  
1. Cena opakované služby u indikátorů VIPA EC INFRA a VIPA EC RADIO 

a) Cena při odečtu indikátoru pracovníkem prováděcí firmy 
Odečet indikátoru, rozpočet úhrady za vytápění, zhotovení souhrnných účtů  
pro měřený celek 2x, zhotovení individuálních účtů pro uživatele bytů 1x  
nebo předání individuálního účtu v el. podobě pro vlastní účetnictví odběratele             63,00 Kč/indikátor 

b) Cena při vlastním odečtu indikátoru uživatelem bytu 
Rozpočet úhrady za vytápění, zhotovení souhrnných účtů pro měřený celek 2x, 
zhotovení individuálních účtů pro uživatele bytů 1x nebo předání individuálního 
účtu v el. podobě pro vlastní účetnictví odběratele         46,00 Kč/indikátor    
 

2. Cena opakované služby u indikátorů VIPA C a VIPA CT 

a) Cena při odečtu a výměně snímačů zhotovitelem 
montáž indikátoru, vyhodnocení optického snímače         43,00 Kč/indikátor 
rozpočet úhrady za vytápění, zhotovení souhrnných účtů pro měřený  
celek 2x, zhotovení individuálních účtů pro uživatele bytů 1x  
nebo předání individuálních účtů na elektronickém nosiči pro vlastní  
účetnictví odběratele            43,00 Kč/indikátor 
dodávka snímače a plomby           17,00 Kč/indikátor  

Cena celkem              103,00 Kč/indikátor 

b) Cena při vlastním odečtu a výměně snímačů objednatelem 
Rozpočet úhrady za vytápění, zhotovení souhrnných účtů pro měřený celek 2x, 
zhotovení individuálních účtů pro uživatele bytů 1x nebo předání individuálního 
účtu v el. podobě pro vlastní účetnictví odběratele                                                                           71,00 Kč/indikátor 
 

3. Cena zhotovení rozúčtovaní nákladů na vytápění z dat jiných elektronických indikátorů než VIPA EC 
a) Odečet dat z poměrových indikátorů provede odběratel 

Opakovaná služba – fakturace každoročně vždy až po rozpočtu úhrady za vytápění a vyhotovení souhrnných účtů pro správce objektu 2x a 
individuálních účtů pro uživatele byt           81,00 Kč/indikátor 

b) Odečet dat z poměrových indikátorů provede VIPA CZ s.r.o. 
Opakovaná služba – fakturace každoročně vždy až po rozpočtu úhrady za vytápění a vyhotovení souhrnných účtů pro správce objektu 2x a 
individuálních účtů pro uživatele bytů          103,00 Kč/indikátor 
 

4. Rozpočet úhrady za vytápění dle dodaných stavů kalorimetrů      350,00 Kč/byt 
 

5. Příplatek za rozpočet úhrady při změně uživatele bytu – podle doby užívání a energetické náročnosti jednotlivých měsíců 

včetně změny databáze uživatele bytu          170,00 Kč/stěhování 
 

6. Nestandardní rozpočet úhrady za vytápění při neumožnění vstupu do bytu nebo porušení plomby  
                103,00 Kč/indikátor 

 
7. Současný odečet mechanických vodoměrů s indikátory VIPA     15,00 Kč/vodoměr 

8.    Samostatný odečet mechanických vodoměrů        44,00 Kč/vodoměr 

9. Současný odečet elektronických vodoměrů s indikátory VIPA     11,00 Kč/vodoměr 
 
10. Samostatný odečet elektronických vodoměrů        29,00 Kč/vodoměr 
 
11.  Rozpočet úhrady za teplou vodu          17,00 Kč/byt 
 
12.  Rozpočet úhrady za studenou vodu         17,00 Kč/byt 
 
13.  Stanovení spotřeby vody při neumožnění vstupu do bytu nebo při dopočtu vod. 15,00 Kč/vodoměr 
 
14.  Zadání čísla a stavu nového vodoměru (po výměně v průběhu zúčtovacího období) 15,00 Kč/vodoměr 
 
15.  Výpočet spotřeby vody na odběrná místa podle požadavku odběratele  TV  220,00 Kč/celek 
               SV  220,00 Kč/celek  
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16.  Příplatek za rozpočet úhrady za vodu při změně uživatele bytu podle doby užívání nebo na základě meziodečtu 
vodoměru včetně změny databáze uživatele bytu       170,00 Kč/stěhování  

 
17. Zpracování nahlášeného stavu vodoměru        15,00 Kč/vodoměr 
 
18.  Další odečet elektronických indikátorů v roce        20,00 Kč/indikátor 

 
III. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY  

 

1. Příplatek za individuálně sjednaný termín montáže indikátoru nebo výměny snímače  500,00 Kč/byt 

2. Poplatek za individuálně sjednané práce v průběhu zúčtovacího období na základě objednávky objednatele 
(montáž indikátoru po výměně otopného tělesa apod.)              500,00 Kč/byt  
                      + 40,00 Kč/indikátor 

 

3. Rozpočet úhrady za vytápění u bytu nebo nebytového prostoru odpojeného od vnitřního rozvodu vytápění 
                 103,00 Kč/byt 

4. Zkrácený individuální účet pro majitele (správce) domu      3,50 Kč/byt 

5. 1x tisk individuálních účtů navíc nad rámec základní služby     9,00 Kč/byt 

6. Opakovaný rozpočet a tisk souhrnných a individuálních účtů při změně částky k rozúčtování nebo po jiné úpravě 
dodatečně požadované objednatelem                 9,00Kč/byt 

7. Zúčtování dalších služeb jednotlivě připisovaných na individuální účet   8,00 Kč/položka 

8. Rozpočet úhrady za vytápění podle plochy bytu       40,00 Kč/byt 

9. Předání výsledků rozúčtování na elektronickém nosiči (nad rámec základní služby) zdarma 

10. Vystavení kopie montážních protokolů se záznamy odečtených hodnot snímačů nad rámec dokladů předaných 
uživatelům bytů (resp. nebytových prostor) nebo předání odečtů na elektronickém nosiči. Nutno objednat před 
prováděním odečtů                8,00 Kč/byt 

11. Rozdělení celkových nákladů na vytápění nebo vodu na byty a nebytové prostory    150,00 Kč/odb. místo  

12. Zjišťování polohy místností (počtu venkovních stěn) při odečtu poměrových indikátorů nebo z podkladů 
předaných objednatelem            15,00 Kč/místnost 

13. Nestandardní služby na základě individuálních požadavků odběratele   690,00 Kč/hod. 

14. Demontáž indikátoru             35,00 Kč/indikátor  

15. Oznámení termínu výměny snímačů doporučeným dopisem.     300,00 Kč/byt 
(Cena za hromadné oznamování doporučeným dopisem může být s odběratelem projednána individuálně podle rozsahu poskytované 

služby) 

 
16. Technická podpora – zprovoznění odečtové jednotky ZET 810: 

klientem pro vzdálený přístup           ZDARMA  
v místě instalace vč. zkušebního odečtu          650,00Kč/hod. 

 
 

 

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH podle platné sazby 
Platí od 1. 1. 2023  do 31. 12. 2023 nebo jeho odvolání. 
 

Poznámka: pro zařazení služby do příslušného roku je rozhodující den zdanitelného plnění 
 
 
Kadlická 20, 460 15 Liberec 15   tel.: 482 750 457-8   e-mail: vipa@vipa.cz    web: www.vipa.cz 
IČO: 250 461 28   DIČ: CZ25046128    č.ú.: 274112300217/0100 
 

Doplňující údaj o firmě VIPA CZ s.r.o.: zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14798, datum zápisu 1.ledna 1999 

mailto:vipa@vipa.cz
http://www.vipa.cz/

