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Ceník poplatků 
Platnost ceníku od 1. 11. 2020 

Cena v Kč 
bez DPH 

Cena v Kč 
vč. DPH 

Poplatek za upomínku 

První upomínka zdarma zdarma 

Každá další upomínka 300 300 

Poslední výzva před přerušením dodávky 300 300 

Poplatek za úkony spojené s přerušením dodávek* 

Poplatek za přerušení dodávky (hladina NN) (ČEZ Distribuce, a. s.) 750 907,50

Poplatek za znovupřipojení (hladina NN) (ČEZ Distribuce, a. s.) 750 907,50

Poplatek za znovupřipojení (hladina NN) (E.ON Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s) 1500 1500 

Poplatek za přerušení dodávky (hladina VN, VVN) (ČEZ Distribuce, a. s.) 1750 2117,50

Poplatek za znovupřipojení (hladina VN, VVN) (ČEZ Distribuce, a. s.) 1750 2117,50

Poplatek za znovupřipojení (hladina VN, VVN) (E.ON Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s) 3500 3500 

Náklady spojené se zahájením procesu přerušení dodávky (ČEZ Distribuce, a. s. – hladina NN) 527 637,67 

Náklady spojené se zahájením procesu přerušení dodávky (ČEZ Distribuce, a. s. – hladina VN, VVN) 1489 1801,69 

Náklady spojené se zahájením procesu přerušení dodávky (E.ON Distribuce, a. s.) 593 717,53 

Poplatek související s vystavením mimořádné vyúčtovací faktury* 

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

Poplatek distribuční společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 77 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. 267 323,07 

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

* Cena stanovená příslušnou distribuční společností.

Ceník poplatků se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené od 1. 11. 2020. Poplatky se vztahují na odběrné místo. 
Sazba DPH je 21 % (dle platných právních předpisů). Poplatky za upomínky nepodléhají účtování DPH. 

Amper Market, a.s. má právo účtovat zákazníkovi náklady za úkony spojené s plněním Smlouvy, které budou vyvolány zákazníkem nebo za úkony, které vznikly
z důvodů na jeho straně (zejména náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky elektřiny v případě neoprávněného odběru). Náklady na upomínky 
zákazníka za prodlení s platbou splatných úhrad či záloh za sdružené služby dodávky elektřiny budou zákazníkovi účtovány paušální částkou ve výši 300,- Kč za 
prodlení s každou jednotlivou platbou. Jiné náklady, budou účtovány paušální částkou ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ. V případě že skutečné náklady 
významně přesáhnou paušální částky uvedené v tomto odstavci, má Amper Market, a.s. nárok na náhradu škody přesahující uvedené paušální částky. 
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