
 

Nej.cz s.r.o. 
se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00 

IČO: 032 13 595, DIČ: CZ03213595 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228799 

  

 
 

 

Ceník služeb společnosti Nej.cz s.r.o. pro stavebníky  
platný od 1. 8. 2022 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
* V případě podezření, že je služba zneužívána, si vyhrazujeme právo v individuálních případech vyjádření zpoplatnit, jako 
kdyby byla žádost podána poštou, nebo žádost nevyřídit vůbec, dokud žadatel neprokáže, že žádost podal z regulérních 
důvodů. 
 
** K ceně bez DPH bude připočteno DPH dle aktuálně platné sazby. 
 
*** Platí pro lokality, kde jsou geodetické práce prováděny dodavatelsky 

 

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Cena bez DPH ** 

Zpracování žádosti o vyjádření k existenci sítí (či žádosti o aktualizaci vyjádření k existenci 
sítí) zaslané (podané) poštou, e mailem či prostřednictvím systému e-utility Report 
(MAWIS). 

      0 Kč 

Zpracování žádosti o vyjádření k existenci sítí (či žádosti o aktualizaci vyjádření k existenci 
sítí) podané prostřednictvím formuláře na webu: vyjadreni.nej.cz 

        0 Kč * 

Úhrada za odeslání zpracovaného vyjádření e mailem.    + 0 Kč 

Úhrada za odeslání zpracovaného vyjádření poštou.  + 50 Kč 

Vytyčení sítě elektronických komunikací Cena bez DPH ** 

Vytyčení telekomunikační sítě – intravilán (FTTH + HFC)  
(za první hodinu práce) 

   700 Kč  

Vytyčení telekomunikační sítě – dálkové trasy 
(za první hodinu práce) 

1 650 Kč  

Vytyčení telekomunikační sítě 
(každých dalších započatých 15 min.) 

   150 Kč  

Cestovné – telekomunikační sítě intravilán        0 Kč 

Cestovné – dálkové trasy            12 Kč / km 

Vytyčení sítě elektronických komunikací – dodavatelsky *** Cena bez DPH ** 

Administrativní poplatek   250 Kč 

Geodetické práce dodavatele (zahrnuje cestovné) 
Dle ceníku dodavatele 

(přefakturace) 

Náhrada, cena za opravu poškozené sítě elektronických komunikací Cena bez DPH ** 

Náhrada, cena za poškození sítě při svévolné manipulaci a výkopových pracích bez před-
chozího vytyčení. 

100 000 Kč + 100 % roz-
sahu poškození 

Náhrada, cena za poškození sítě při výkopových pracích po předchozím vytyčení a dodr-
žení podmínek. 

100 % rozsahu  
poškození 


