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CENY KALIBRACE MĚŘIDEL RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VODY 
STANOVENÉ PRO ROK 2023  

Kontakty: 

Vedoucí ČKSVV: Ing. Adéla Trávníčková Manažer kvality ČKSVV: Ing. Kateřina Poláková 

 +420 220 197 302  +420 220 197 381 

 adela.travnickova@vuv.cz  katerina.polakova@vuv.cz 

Ceny kalibrace jsou pro jednotlivé druhy měřidel (vodoměrných vrtulí propelerového 

typu, elektromagnetických nebo akustických měřidel) stanovovány podle náročnosti 

práce. 

Uvedené ceny jsou vždy za kalibraci jedné vodoměrné vrtule s jedním propelerem (nebo 

jednoho měřidla), a to vždy v rozsahu rychlostí, daném hodnotou stoupání propeleru 

(nebo výrobcem měřidla), který je uveden v Příloze osvědčení o akreditaci.  

Kalibrační body mimo tento rozsah jsou předmětem dohody obou stran a vydaný 

kalibrační list neobsahuje textový odkaz na akreditaci a akreditační značku. 

Typové označení vodoměrné vrtule / měřidla, upevnění: Jednotková cena v Kč: 

OTT C2 a podobné typy (např. VUVH apod.),   na tyči 11 500,– 

OTT C31 a podobné typy (např. Texas, VUVH-HYV apod.),   na tyči 12 500,– 

OTT C31 a podobné typy,   na laně se závažím 5 nebo 10 kg 14 900,– 

OTT C31 a podobné typy,   na laně se závažím 25 kg 16 500,– 

OTT C31 a podobné typy,   na laně se závažím 50 kg 17 500,– 

OTT C31 a podobné typy,   na laně se závažím 100 kg 20 500,– 

Vodoměrné vrtule propelerového typu s vlastní vyhodnocovací 
jednotkou 

19 900,– 

Měřidla elektromagnetická (magnetická indukční) a akustická 
(ultrazvuková) s vlastní vyhodnocovací jednotkou 

19 900,– 

 

Jednotková cena ZAHRNUJE:   náklady na čištění a kontrolu měřidla a výměnu propelerového oleje 
před kalibrací,   náklady na čištění měřidla a výměnu propelerového oleje po kalibraci,   náklady 

na spotřebovaný materiál (propelerový olej, benzín na čištění vodoměrné vrtule) a na jeho ekologickou likvidaci,   
náklady na tisk kalibračního listu,   přirážku za manipulaci s těžkými předměty v případě použití závaží 

 

Jednotková cena NEZAHRNUJE:   DPH 21 %,   náklady na transport k zákazníkovi*,   náklady na kalibraci 

v kalibračních bodech mimo rozsah rychlostí,    vícepráce pracovníka ČKSVV (1 000 Kč/hod),   technický servis ne 
plně funkčního měřidla a následné testování,   elektronické zpracování (Excel) výsledků uvedených v kalibračním 
listu (kromě grafů), pokud je požadováno 

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVY 

6 a více kusů:   10 % 

11 a více kusů:   15 % 
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PŘEDNOSTNÍ KALIBRACE (MIMO POŘADÍ DORUČENÝCH OBJEDNÁVEK) 

Běžná dodací lhůta od převzetí vodoměrné vrtule je 10 pracovních dnů při kalibraci podle pořadí doručené 
objednávky. Cena přednostní kalibrace se stanoví dohodou a je minimálně o 25 % vyšší než jednotková ceníková 
sazba. 

 

*Transport k zákazníkovi v ČR:   poštovné (dle platného ceníku České pošty, s. p., případně zásilkové služby),   

balné při zasílání poštou (200 až 500 Kč) dle velikosti zásilky,   pojištění balíku 

 

*Transport k zákazníkovi v EU:   náklady na přepravu (dle platného ceníku zásilkové služby),   balné při zasílání 

poštou (200 až 500 Kč) dle velikosti zásilky,   pojištění balíku 

 

*Transport k zákazníkovi mimo EU:   náklady převoz zásilky z letiště,   příprava podkladů pro celní odbavení 

při importu a exportu,   účast pracovníka VÚV TGM při vyclívání,   náklady na vyclívací proceduru (zajišťováno 
externě),   úrok ze zadržené částky (0,5 % celní jistoty),   příprava podkladů pro spedici,   náklady na přepravu (dle 
platného ceníku zásilkové služby),   pojištění zásilky 
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