
 

Ceník poplatků 
Platnost ceníku od 1. 1. 2018 

 
 
 
 Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH 

Smluvní poplatek podle ustanovení čl. K odst. 8., 9., 10. VOP týkající se předčasného ukončení smlouvy 

Domácnost zemní plyn 5 000,00 6 050,00 

Domácnost elektřina 5 000,00 6 050,00 

Firma zemní plyn 20 000,00 24 200,00 

Firma elektřina 20 000,00 24 200,00 

Poplatek za upomínku 

SMS upomínka zdarma zdarma 

První upomínka zdarma zdarma 

Každá další upomínka 200,00 200,00 

Poslední výzva před přerušením dodávky 400,00 400,00 

Poplatek za úkony spojené s přerušením dodávek 

Poplatek za přerušení dodávky (hladina NN) 750,00 907,50 

Poplatek za znovupřipojení (hladina NN) 750,00 907,50 

Poplatek za přerušení dodávky (hladina VN, VVN) 1 750,00 2 117,50 

Poplatek za znovupřipojení (hladina VN, VVN) 1 750,00 2 117,50 

Náklady spojené se zahájením procesu přerušení dodávky 667,00 807,07 

Náklady na marný výjezd technika * 600,00 726,00 

Poplatek související s vystavením mimořádné vyúčtovací faktury ** 

Poplatek distribuční společnosti GasNet, s. r. o.  36,00 43,56 

Poplatek distribuční společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 77,00 93,17 

"Na základě požadavku zákazníka a nahlášeného samoodečtu k 31. 12. kalendářního roku" zdarma zdarma 

Poplatek za mimořádný odečet provedený technikem distribuční společnosti ** 

Poplatek distribuční společnosti GasNet, s. r. o. 267,00 323,07 

Poplatek distribuční společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 250,00 302,50 

Ostatní poplatky 

Poplatek za vrácení přeplatku formou poštovní poukázky 30,00 36,30 

Poplatek za zaslání vyúčtovací faktury poštou 19,00 22,99 

Poplatek za vystavení opisu dokumentu nebo výpisu ze smluvní dokumentace 200,00 242,00 

Poplatek za službu Průkaz garance nižší ceny – účtován měsíčně pouze u produktových řad Garance 21,00 25,41 

Poplatek za sjednání splátkového kalendáře *** 100,00/200,00 121,00/242,00 

 
 
* Účtováno i v případě, kdy byl vystaven pracovní příkaz technikovi. 

** Cena platná k 1. 1. 2018 stanovená příslušnou distribuční společností. 

*** Vyšší částka je účtována v případě 7 a více splátek.  
 
NN = nízké napětí (0,4–1 kV), VN = vysoké napětí (1–52 kV), VVN = velmi vysoké napětí (52–300 kV). 
 
Ceník poplatků se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené od 1. 1. 2018. Poplatky se vztahují na odběrné místo.  

Sazba DPH je 21 % (dle platných právních předpisů). Poplatky za upomínky nepodléhají účtování DPH. 
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