
druh zásahu popis služby prevence represe stupeň zamoření počet úkonů vs cena použitý materiál cena (bez DPH)

kanalizační vstup 1 
ks 

instalace 
nástrahového 
materiálu

x --- ---

základní instalace 
nástrahy + max. dvě 
kontroly a doplnění 

nástrahy

voskové bloky či nástraha balená 
PVC - celkem  200 gr

165 - 230 Kč 

bytový dům, 
standardní 
(suterénní prostory)

instalace 
nástrahového 
materiálu, 5-8 
kontrolních míst

x --- ----
1 vchod  při počtu min. 10 

vchodů - bez přejezdů
deratizační  boxy papír + nástrahový 
materiál II. či III. generace

640 - 1100 Kč

stravovací provoz 
cca 350 m² + zázemí, 
rampa - počet 
kontrolních míst cca  
15 

periodická 
kontrola, výměna 
nástrahy atd.  již 
po provedení  
základní pokládky 

x --- --- 1

aplikace antikoagulantů - vosk na 
vodící osu, deratizační boxy 
plast, označení provozu včetně 
administrativy v rámci HACCP

3800 - 4900 Kč  

celoplošná 
deratizace zeleně s 
použitím 
deratizačních boxů a 
za dodržení postupů 
(průzkum, pokládka, 
kontrola, doplňování 
nástrahy, likvidace 
biocidů)

aplikace 
rodenticidů, 
deratizačních boxů 
-  určených do 
venkovních 
prostor

x x ----

základní pokládka, 
minimálně dvě kontroly , 

likvidace biocidů vč. 
deratizačních boxů, 

adminisrativa …

aplikace antikoagulantů pro 
venkovní použití, dle stavu 
infestace

1.000 m2                       
540,- - 860,-Kč

plošná deratizace - 
jednorázová, měst a 
obcí

aplikace 
nástrahového 
materiálu

x x --- ha
plošná deratizace, měst, obcí od 
15000 m² plochy, dále viz níže

560 - 680 Kč/ha

venkovní plošná 
deratizace - 
jednorázová, bez 
instalace  
venkovních 
deratizačních 
staniček

aplikace 
nástrahového 
materiálu

x x --- 1 m² či na počet obyvatel
aplikace antikoagulantů pro 
venkovní použití, dle stavu 
infestace

100 - 190 Kč či 16 - 
22 Kč na obyvatele

štěnice 

ošetření bytové 
jednotky 80 m² 
formou postřiku - 
4 lůžka

--- x sporadický výskyt 1 aplikace - kontaktní insekticid 2700 - 3600 Kč

štěnice 

ošetření bytové 
jednotky 80 m² 
formou postřiku - 
4 lůžka

--- x střední výskyt 1 aplikace kontaktního insekticidu 2900 - 3900 Kč

štěnice 

ošetření bytové 
jednotky 80 m² 
formou postřiku - 
4 postele

--- x silné zamoření 1 aplikace kontaktního insekticidu 3400 - 4400 Kč

rus domácí
instalace lepových 
pastí

x x ---- 1
lepová past s atraktantem, kryt  
plast  1 ks

130 - 260 Kč

rus domácí
instalace lepových 
pastí

x x ---- 1
lepová past s atraktantem, kryt  
papír  1 ks

80 - 150 Kč

rus domácí, blechy
ošetření bytové 
jednotky, cca 80 
m², postřik 

---- x střední výskyt 1
aplikace biocidu (gel či kontaktní 
insekticid, popraš) + instalace 
lepových pastí (cca 10 ks)

3200 - 5600 Kč 

rus domácí, 
mravenci, ploštičky

ošetření 
stravovacího 
provozu - 
půdorysně cca 
350m² 

x x ---- 1
aplikace biocidu (gel či kontaktní 
insekticid) + instalace lepových pastí 
(cca 10 ks)

3600 - 5400 Kč 

moucha domácí

ošetření - 
zemědělský 
provoz např.  
"kravín" cca 50 x 
26 m

x x střední výskyt 1 postřik či nátěr, interiér + exteriér 15000 - 18000 Kč 

moucha domácí, 
mravenci

ošetření - rodinný 
dům 10 x 10m - 
venkovní fasáda + 
interiér

x x střední výskyt 1 postřik či nátěr, interiér + exteriér 3900 - 5400 Kč 

vosy, včely, sršně
postřik bez použití 
mechanizace, 
plošiny atd 

--- x ---- 1 kontaktní insekticid, pěna, prášek 2800 - 3900 Kč

mravenci
rodinný dům 10 x 
10 m - venkovní 
fasáda + interiér

--- x ---- 1
kontaktní insekticid, požerová 
nástraha

3400 - 4400 Kč

zavíječovití 
silo - klasické, cca 
80 m³

x x ---- 1 ULV či fumigace 4200 - 4900 Kč 

DERATIZACE

DESINSEKCE



druh zásahu popis služby prevence represe stupeň zamoření počet úkonů vs cena použitý materiál cena (bez DPH)

zemědělství - obilí fumigace x x ---- 1
pracovní úkon za tunu obilí - bez 
materiálových položek

35 - 55 Kč/t + cena za 
aplikovaný biocid

zemědělské objekty - 
prázdné sklady

postřik , fumigace x x ---- 1
pracovní úkon -  bez materiálových 
položek

1,9 - 2,5 Kč/m² + 
cena za aplikovaný 

biocid                      
0,95 - 1,4 Kč/m³ + 

cena za aplikovaný 
biocid

půda či sklep před či 
po vyklizení (cca 300 
m²)

postřik plošný x x --- 1 aplikace kontaktního insekticidu 12500 - 18500 Kč

stravovací provoz
postřik, ošetření  - 
půdorys cca 350 
m² 

x x --- 1 aplikace desinfekčního přípravku 3800 - 5400 Kč

zemědělské 
živočišné objekty 

postřik plošný x x ---- 1
aplikace desinfekčního přípravku, 
dávkování 0,4l na m²

2,6 - 5,8 Kč/m²

byt po zemřelém do 
50 m² 

postřik plošný --- x --- 1
aplikce širokospektrální 
desinfekčního přípravku

3400 - 4800 Kč

balkon (cca 13 m²) či 
lodžie před a po 
vyklizení

postřik plošný x x --- 1
aplikce širokospektrálního 
desinfekčního přípravku

1300 - 2100 Kč

půda či sklep před či 
po vyklizení (cca 300 
m²)

postřik plošný x x --- 1
aplikce širokospektrálního 
desinfekčního přípravku

7600  - 10500 Kč

vozidlo taxi postřik plošný x --- --- 1
aplikce širokospektrálního 
desinfekčního přípravku

 900 - 1400 Kč 

likvidace plevelů postřik plošný --- x --- 1
totál neselektivní herbicid 50 m² 
plochy

2800- 3600 Kč 

úkony spojené se 
službou

průzkumné práce, 
monitorování, 
vyhodnocení, 
poradentství, 
konzultace 

---- ---- ---- 1 hodinová sazba 600 - 900 Kč 

režijní náklady
minimální cena za 
výjezd 

---- ---- ---- 1 pracovní den 900 - 1500 Kč

doprava vozidlo do 3,5 tuny ---- ---- ---- 1 sazba za km 15 - 19 Kč

práce
cena za 
úkon/jeden 
technik

---- ---- ---- 1 hodinová sazba 600 - 1200 Kč

Aktualizace 01.05. 2022 Pozn. Uvedené ceny, nejedná se o aritmetický průměr cen v ČR, použita byla hodnota medián, dále můžou být  částky ovlivněny dalšími souvislými 
parametry jako např.  velikost objektu, dojezdové vzdálenosti, stavu infestace, počet zásahů, umístění objektu apod. kritérií. Medián: Základní výhodou mediánu jako 

statistického ukazatele je fakt, že není ovlivněn extrémními hodnotami. Proto se často používá v případě šikmých rozdělení, u kterých aritmetický průměr dává obvykle nevhodné 
výsledky. Např. u souboru {1, 2, 2, 3, 9} je medián (stejně jako modus) roven dvěma, což je zřetelně vhodnější míra polohy než aritmetický průměr, který je zde roven 3,4.
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