
Ceny služeb povrchových úprav jsou stanoveny v zásadě dohodou. Dohodnuté ceny za konkrétní služby, konkrétní povrchovou úpravu 
dodaného polotovaru jsou vždy uvedeny ve smlouvě o dílo. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny v případě že: 

a) kurz CZK vůči EUR poklesne o více jak 10 % oproti období, ve kterém byla cena stanovena 
b) inflace v oblasti služeb udávaná Českým statistickým úřadem přesáhne 10 % 
c) při změně ceny vstupních chemikálií o více než 5 % 

 
O případné změně ceny bude odběratel informován písemně s předstihem jednoho měsíce. V případě, že nebudou odběratelem 
požadovány nestandardní technicko-dodací podmínky nebo nebudou dodrženy všeobecné technicko-dodací podmínky, lze  
k platným cenám účtovat následující příplatky či náhrady:    

      
příplatek za nadměrně znečištěné díly + 30 % 

příplatek za znečištěné obalové jednotky + 10 % 

příplatek za neupravené díly po kalení (tepelné úpravě) + 30 % 

příplatek za přezinkování + 30 % 

příplatek za odvodíkování (2 hodiny) + 30 % 

příplatek za přednostní vyřízení zakázky do 24 hod. + 50 % 

příplatek za přednostní vyřízení zakázky - na počkání + 100 % 

příplatek za vyžádanou práci o So, Ne, Sv + 50 % 

náhrada za překládání a zvýšenou manipulaci se zbožím    400 Kč (16 EUR)/hod 

náhrada za uskladnění    500 Kč (20 EUR)/paleta/měsíc 

náhrada za cestovné        15 Kč (0,6 EUR)/km 

náhrada za reservovanou a nevyužitou výrobní kapacitu 3.000 Kč (120 EUR)/hod 

cena za nedodanou Euro paletu    400 Kč (16 EUR)/kus 

cena za nedodanou kovovou paletu malou (MARS) 3.000 Kč (120 EUR)/kus 

cena za nedodanou kovovou paletu velkou (MARS) 4.000 Kč (160 EUR)/kus 

cena za třídění, čištění a přebírání    400 Kč (16 EUR)/hod 

 
Další účtované vícenáklady: 

  nové závěsy - na celou tyč 12.000 Kč (400 EUR) 

  speciální závěsové přípravky - na celou tyč (otočné, výklopné apod.) 24.000 Kč (800 EUR) 

  zpracování Zn a ZnFe v bubnu – 1 buben (min 50 kg vsázka)       800 Kč (32 EUR) * 

  zpracování Zn a ZnFe v bubnu – 1 buben (méně než 50 kg vsázka)   1.800 Kč (70 EUR)* 

  zpracování ZnNi buben – 1 buben (min 50 kg vsázka)   1.500 Kč (60 EUR) * 

  zpracování ZnNi buben – 1 buben (méně než 50 kg vsázka)   3.000 Kč (120 EUR) * 

  zpracování Zn a ZnFe závěs – 1 závěs   1.000 Kč (40 EUR)* 

  zpracování ZnNi závěs – 1 závěs   1.800 Kč (70 EUR)* 

  zpracování práškový lak – 1 závěs   1.000 Kč (40 EUR)* 

  zpracování vzorkování 
  5.000 Kč (200 EUR)  
  + korozní test za uvedenou cenu 

  zpracování CQI 11 
  5.000 Kč (200 EUR)  
  + korozní test za uvedenou cenu 

  solná komora (NSS korozní test) Zn   3.000 Kč (120 EUR) 

  solná komora (NSS korozní test) ZnFe   5.000 Kč (200 EUR) 

  solná komora (NSS korozní test) ZnNi   6.000 Kč (240 EUR) 

  solná komora (NSS korozní test) práškový lak   3.000 Kč (120 EUR) 

  náměrová mapa   2.000 Kč (80 EUR) 

  zkouška přilnavosti – termošok   1.000 Kč (40 EUR) 

  RTG protokol pro externí zakázku      500 Kč (20 EUR) 

  měření lesku (lakovna, bez certifikátu z akreditované laboratoře)   1.500 Kč (60 EUR) 

  mřížková zkouška (lakovna);   1.000 Kč (40 EUR) 

  administrativní poplatek na dopravu dílů k externím zkouškám      500 Kč (20 EUR) 

* nebo dle platné cenové nabídky 
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