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PEKO – GDS, s.r.o. 
Na Veselí 3, 140 00   Praha 4 
IČO: 28379861, DIČ: CZ28379861 
zapsáno MS v Praze, oddíl C, vložka 137428 
tel.: 241 91 02 23, 244 403 444, 608 706 294,  
Dispečink autodopravy: 608 706 297 

e-mail: peko.cz@seznam.cz 
www.peko-gds.cz 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
    Vážení obchodní partneři, 
vzhledem ke stále se zvyšujícím vstupním nákladům jsme nuceni upravit ceny za 
příjem stavebních odpadů a za prodej některých materiálů v naší provozovně 
DEPONIE PŘÍSTAV SMÍCHOV a za přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů. 
Nové ceny jsou platné od 20.12.2021. Ostatní ceny zůstávají platné ve stejné výši jako 
dosud.  
 
 
 
 
Pro objednání přepravy, nebo přistavení kontejnerů jsou Vám k dispozici tyto vozy: 
 
Mitsubishi Canter FUSO, nosiče kontejnerů (vyměnitelných nástaveb), celk. hm. 6t, otevřená korba 
(kontejner)   š. 1,9 – 2,1 m, dl. 3,8m, výška od 0,3 – 2,1m  (objem kontejneru 3 – 14m3) 
 
DAF LF55, nosiče kontejnerů (vyměnitelných nástaveb), celk. hm. 18t, otevřená korba (kontejner) 
š. 2,1 – 2,3 m, dl. 3,8 – 4,5m, výška od 0,3 – 2,1m  (objem kontejneru 5 – 26m3), hydraulická ruka 3t 
 
MAN TGA, 4x4, tahače + sklápěcí návěsy SCHWARZMÜLLER, objem korby 25m3, nosnost 28 tun 
 
Ford Transit, dodávkový vůz, uzavřený, celk. hm. 2,3t nákl. prostor š. 1,9m, dl. 3,1m 
 
Vlastníme širokou škálu vyměnitelných nástaveb – kontejnerů, otevřených na stavení sutě, zeminu a 
odpad, nebo uzavřených mobilních skladů, valníků s plachtou apod. Kontejnery mají vzadu dvoukřídlá 
vrata, některé kontejnery jsou otevíravé i z boků, bočnice lze úplně odejmout. Objem kontejnerů – viz ceník. 
Máme i vícekomorové kontejnery pro snadné třídění odpadů, speciální úzké kontejnery (š. 1,2m) o 
objemu 3m3 apod. Celkový počet kontejnerů: 68ks 
V případě potřeby do týdne vyrobíme kontejner přesně podle požadavků zákazníka. 
 
- Přepravujeme převážně stavební materiály, písky, štěrky, stavební odpady, sutě, směsné odpady a dřevo,   
  výkopovou  zeminu, bahno a kamení 
 
- Pracujeme  Po – Ne  od 6.00 – 20.00 hod., lze dohodnout i rozšíření pracovní doby, svátky apod. 
 
- Kontejner Vám přistavíme obvykle do 120 minut od objednávky na našem dispečinku, ideální je ovšem  
  objednávka 24 hodin předem 
 
- Neúčtujeme žádné poplatky za stání (pronájem) kontejneru, cena uvedená v našem ceníku 
  je paušální, pevná a obsahuje již všechny náklady - skládkovné, přistavení i odvoz kontejneru 
 
- Stanoviště vozidel máme v Praze – Kunraticích a na Smíchově. 
 
- Po dohodě zajistíme i přesun a naložení odpadu, našimi pracovníky nebo nakladačem UNC, JCB apod. 
 
- Povolení do míst s omezeným vjezdem pro nákladní vozidla vyřizujeme promptně na základě  
  konkrétních objednávek dopravy. Obvykle nějaká vozidla povolenku na Prahu 1  apod. má, třeba pro  
  jiného zákazníka a lze ji využít  
 
- V případě potřeby pro naše zákazníky vyřídíme i povolení k dočasnému záboru veřejné plochy  
  v majetku města (chodník, silnice), vč. případného zajištění pronájmu dopravního značení, osvětlení  
  apod. 
 
 



 2

 
 
- Svým zákazníkům nabízíme pronájem shozů na suť za zvýhodněnou cenu 
 
- Nabízíme provedení demoličních prací, výkopových prací, terénních úprav apod širokou škálou  
  stavebních strojů 
 
- Svým zákazníkům, pro které zajišťujeme odvoz a likvidaci odpadu a suti nabízíme elektronické  
  zpracování evidence nakládání s odpady a vypracování úplného hlášení o původcích, druzích a  
  způsobu nakládání s odpady dle Zákona o odpadech a ostatní platné legislativy. 
 

  

ceník služeb 
 

a) přistavení a odvoz kontejnerů, likvidace odpadu 

 

Níže uvedené paušální ceny obsahují:         přistavení kontejneru 
          pronájem kontejneru  
          odvoz odpadu 

poplatek za likvidaci odpadu (skládku, recyklaci) 
 
 

objem kont., max. hmotnost:             druh odpadu:                        paušální cena: 
 
kontejner  3m3  -  max 4t                   stavební suť        2.300,-Kč  +21% DPH 
 
kontejner  3m3  -  max 4t                   výkopová zemina       2.100,-Kč  +21% DPH 
 
kontejner  3m3  -  max 4t                   netříděný  odpad*          3.100,-Kč  +21% DPH 
 
kontejner  6m3  -  max 8t                   stavební suť                     4.100,-Kč  +21% DPH 
 
kontejner  6m3  -  max 8t                  výkopová zemina        3.800,-Kč  +21% DPH 
 
kontejner  6m3  -  max 4t                   netříděný  odpad*            3.900,-Kč  +21% DPH 
 
kontejner  9m3  -  max 4t                   netříděný  odpad*         4.500,-Kč  +21% DPH 
 
kontejner  12m3  -  max 4t                 netříděný  odpad*           4.950,-Kč  +21% DPH 
 
kontejner  22m3  -  max 4t               netříděný odpad*           8.900,-Kč  +21% DPH 
 
cena za     1m3   asfaltová lepenka       3.500,-Kč  +21% DPH      
 
 
likvidace nebezpečných odpadů, kapalin a kalů:                          smluvní ceny 
 
*netříděný odpad – rozumí se objemný stavební nebo komunální odpad bez příměsí suti nebo 
zeminy. V případě většího podílu suti nebo zeminy v kontejneru na netříděný odpad než 10%,  
jsme nuceni účtovat paušální poplatek 800,-Kč / kontejner za dodatečné vytřídění odpadu. 
 
 
paušální cena  již obsahuje všechny náklady,  na dopravu,  skládkovné  apod. 
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b) doprava stavebních materiálů  
 

Doprava stavebních materiálů na stavbu v Praze  
do vzdálenosti 15km od naší provozovny: 
hmotnost nákladu do 3,5 tuny:                                                                                    900,-Kč 
hmotnost nákladu do 8 tun:                                                                                      1.600,-Kč  
hmotnost nákladu do 28 tun (návěs)                                                                         2.900,-Kč 
v případě ponechání kontejneru na suť nebo odpad poskytneme  
slevu z ceny dopravy ve výši 50% 
 

Doprava stavebních materiálů - ceny za km nad paušál: 
Mitsubishi Canter Fuso, nosiče kontejnerů, užit. hm. 4 tuny:                                23,-/km 
nakládka, vykládka - RU, čekání:                                                                             8,-/min 
 

DAF LF 55, nosič kontejnerů + hydr. jeřáb, už. hm. 8 tun:                                     29,-/km 
DAF LF 55, nosič kontejnerů, už. hm. 8 tun:                                                          29,-/km 
Sklápěcí návěs + tahač, už. hm. 28 tun:                                                                   48,-/km                            
nakládka, vykládka RU, čekání:                                                                               8,-/min 
nakládka, vykládka HR:                                                                                         12,-/min 
 

c) zemní práce 
 

Rýpadlonakladač JCB 1CX                                                                                  590,-/hod 
Smykový nakladač Bobcat, Locust                                                                      590,-/hod 
Kolový nakladač Ahlmann, 8t                                                                               850,-/hod 
Pásové rypadlo Volvo, Case, 3,6 t, výkopové práce                                             690,-/hod 
Pásové rypadlo Volvo, práce s hydraulickým kladivem                                    1.290,-/hod 
Pásové rypadlo JCB, 8t                                                                                          890,-/hod 
Pásové mikrorypadlo MP, T82, 0,8t                                                                      490,-/hod 
 

ostatní vozy a stroje, větší rozsah prací                                                             smluvní ceny  
 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.  
 
 

d) prodej stavebních materiálů (ceny v provozovně ve Strakonické ul., Praha 5) 
 

Písek maltový 0 - 4  250,- / tuna + DPH  skladem 

Písek betonářský 0 - 4  260,- / tuna + DPH  skladem 

Písek zásypový 0 – 16 210,- / tuna + DPH skladem 

Kačírek 4 – 8, 8 – 16 – 2x praný 490,- / tuna + DPH  skladem 

Kačírek 8-16, 16–32 nepraný 390,- / tuna + DPH na objednávku do 2 dnů 

Kačírek 16-32 – 2x praný 490,- / tuna + DPH      skladem 

Štěrk – lomový kámen 0 – 2 290,- / tuna + DPH na objednávku do 2 dnů 

Štěrk - lomový kámen 0 - 4  335,- / tuna + DPH  skladem 

Štěrk - lomový kámen 4 - 8  550,- / tuna + DPH  skladem 

Štěrk - lomový kámen 2 - 5   490 / tuna + DPH  na objednávku do 2 dnů 

Štěrk - lomový kámen 8 – 16                     480,- / tuna + DPH    skladem 

Štěrk - lomový kámen 16 - 32  470,- / tuna + DPH  skladem 

Štěrk - lomový kámen 32 – 63 470,- / tuna + DPH na objednávku do 2 dnů 

Štěrk - lomový kámen 0 – 32 350,- / tuna + DPH na objednávku do 2 dnů 

Štěrk - lomový kámen 0 – 63 350,- / tuna + DPH na objednávku do 2 dnů 

Štěrk - lomový kámen 63 – 125 410,- / tuna + DPH na objednávku do 2 dnů 

Štěrk – lomový kámen 63 – 200 490,- / tuna + DPH na objednávku do 2 dnů 

Na objednávku Vám sypké materiály napytlujeme do BIG-BAG žoků apod.  
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Prodej betonové směsi od zavedených 

betonáren 

pouze suché nebo zavlhlé – konzistence S1 

 

prodej betonu pouze včetně dopravy 

 
 

třída betonu: kamenivo: cena/m3:  
C 12/15 do 8 mm 1 930,- + DPH  
C 12/15 do 16 mm 1 890,- + DPH  
C 12/15 do 22 mm 1 850,- + DPH  
C 16/20 do 8 mm 2.090,- + DPH  
C 16/20 do 16 mm 2..060,- + DPH  
C 16/20 do 22 mm 2.010,- + DPH  
C 20/25 do 8 mm 2.180,- + DPH  
C 20/25 do 16 mm 2.140,- + DPH  
C 20/25 do 22 mm 2.100,- + DPH  
C 25/30 do 8 mm 2 330,- + DPH  
C 25/30 do 16 mm 2 290,- + DPH  
C 25/30 do 22 mm 2.250,- + DPH  

 
    

 

Prodej betonových potěrů 

(suché nebo zavlhlé) 

 třída betonu:  cena/m3:  

 
CP 10 

 
1 880,- + DPH  

 
CP 15 

 
1 970,- + DPH  

 
CP 20 

 
2.130,- + DPH  

 
CP 25 

 
2.220,- + DPH  

 
CP 30 

 
2 370,- + DPH  

Ostatní receptury, speciální betony :      ceny na vyžádání 

 

Doprava betonu po Praze – pouze sklápěč nebo kontejner 

( neprovozujeme autodomíchávače ) 

Množství 0,5 – 2m3 – paušál 800,- Kč + DPH 
Množství 2,5 – 3,5m3 – paušál 1.400,- Kč + DPH 
V případě ponechání kontejneru na suť nebo odpad – sleva z ceny dopravy 50%. 
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e) příjem odpadu na provozovně „Deponie Přístav Smíchov“, Strakonická ul., Praha 5 

 

 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Cena za tunu 
bez DPH 

17 01 07  Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických 

O 380,- Kč 
 výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06    
    

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 290,- Kč 
    
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísle 17 03 01                         O 450,- Kč 
    

V případě kusovitosti odpadu nad 500mm účtujeme příplatek ve výši 100,-Kč + DPH / tuna. 
 

Náklad dovezený vozy nebo soupravami vyšší celkové hmotnosti, než je nosnost váhy 
v provozovně „Deponie Přístav Smíchov“ ( 30 tun ) bude účtován následovně: 
 
Nákladní automobil se čtyřmi nápravami - dohodnutá váha nákladu = 24 tun  
Nákladní automobil – tahač + návěs         – dohodnutá váha nákladu = 32 tun 
Přívěs za nákladní automobil se dvěma nápravami – dohodnutá váha nákladu = 12 tun  
Přívěs za nákladní automobil se třemi nápravami   – dohodnutá váha nákladu = 18 tun  
 
 

 
 

 

 

 
                                                               S pozdravem Tomáš Petrik, tel.: 608 706 294. 


