
 
 
 
 

CENÍK SLUŽEB PICK-UP & ASISTENCE 

účinný od 1.7.2021 

SLUŽBA CENA VČ. DPH 

1. Pick-up STK & SME 

služba pick-up 
(vyzvednutí, převoz po ose k provedení služeb, vrácení vozu) 

990,- Kč 

technická prohlídka 1200,- Kč 

měření emisí benzín 900,- Kč 

měření emisí diesel 1000,- Kč 

evidenční kontrola 600,- Kč 

uskladnění vozidla dle čl. 3.14 obchodních podmínek 
(cena za každých započatých 24 hod) 

150,- Kč 

storno poplatek  
(účtován v případech stanovených obchodními podmínkami) 

990,- Kč 

 

2. Asistenční služby pro vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti 

2.1. Silniční služba 

příjezd a odjezd silniční služby  
(cena za každý 1 km) 

19,40 Kč 

práce mechanika po-pá od 07:00 do 19:00  
(cena za každých započatých 30 min) 

278,30 Kč 

práce mechanika po-pá od 19:00 do 07:00, víkendy, svátky 
(cena za každých započatých 30 min) 

338,80 Kč 

2.2. Odtahová služba 

1 km jízdy s přepravovaným vozidlem do 2 t 21,80 Kč 

1 km jízdy s vozidlem od 2t do 3,5t 25,40 Kč 

Příplatek za každý 1 km jízdy odtahového vozidla v obcích nad 
100.000 obyvatel (průběh celého zásahu je proveden v obci) 

2,42 Kč 

naložení a složení vozidla v pracovních dnech po-pá od 07:00 do 
19:00 hod 

296,50 Kč 

naložení a složení vozidla po-pá od 19:00 do 07:00 hod, o 
víkendech a ve svátcích 

429,60 Kč 

naložení a složení havarovaného vozidla v pracovních dnech po-pá 
od 07:00 do 19:00hod 

417,50 Kč 

naložení a složení havarovaného vozidla po-pá od 19:00 do 07:00 
hod, o víkendech a ve svátcích 

550,60 Kč 

naložení a složení pomocí hydraulické ruky 1 270,50 Kč 

vyproštění (navrácení vozidla zpět na komunikaci) individuálně 

příplatek za každý 1 km spolujízdy osob mimo řidiče odtahovaného 
vozu 

2,40 Kč 

paušál v obcích nad 100 000 obyvatel (včetně naložení a složení) 1 573,00 Kč 

  



 
 
 
 

2.3. Ostatní služby 

čekání způsobené potřebou zákazníka (např. vyšetřování policií)  
(cena za každou započatou hodinu) 

217,80 Kč 

uskladnění a ostraha vozidla na nekryté ploše 
(cena za každých započatých 24 hod) 

145,20 Kč 

uskladnění a ostraha vozidla na kryté ploše 
(cena za každých započatých 24 hod) 

217,80 Kč 

práce při otevření vozidla speciálními přípravky individuálně 

mýtné dle skutečnosti 

 

3. Asistenční služby pro vozidla and 3,5 tuny celkové hmotnosti 

3.1. Silniční služba 

příjezd a odjezd pojízdné dílny  
(cena za každý 1 km) 

26,60 Kč 

práce mechanika po-pá od 07:00 do 19:00 
(cena za každých započatých 30 min) 

484,00 Kč 

práce mechanika po-pá od 19:00 do 07:00, víkendy, svátky 
(cena za každých započatých 30 min) 

605,00 Kč 

3.2. Odtahová služba 

1 km jízdy pro vozidlo do 6 t (prázdné km) 36,30 Kč 

1 km jízdy s přepravovaným vozidlem do 6 t 39,90 Kč 

1 km jízdy pro vozidlo nad 6 t (prázdné km) 58,10 Kč 

1 km jízdy s přepravovaným vozidlem nad 6 t 66,60 Kč 

Příplatek za každý 1 km jízdy odtahového vozidla v obcích nad 
100.000 obyvatel (průběh celého zásahu je proveden v obci) 

4,80 Kč 

zajištění vozidla k transportu po-pá od 07:00 do 19:00 hod 
(cena za každou započatou hodinu) 

1 694,00 Kč 

zajištění vozidla k transportu po-pá od 19:00 do 07:00 hod, o 
víkendech a ve svátcích 
(cena za každou započatou hodinu) 

1 815,00 Kč 

vyproštění za použití jeřábu individuálně 

3.3. Ostatní služby 

uskladnění a ostraha vozidla na nekryté ploše 
(cena za každých započatých 24 hod) 

484,00 Kč 

uskladnění a ostraha vozidla na kryté ploše 
(cena za každých započatých 24 hod) 

605,00 Kč 

čekání způsobené potřebou zákazníka (např. vyšetřování policií)  
(cena za každých započatých 30 minut) 

242,00 Kč 

mýtné dle skutečnosti 

 


