Ceník služeb společnosti AH-ENERGY, s. r. o. za pracovní výkony,
které nejsou hrazeny v cenách za distribuci elektrické energie a za
standartní služby dané cenovým rozhodnutím regulační autority

Datum platnosti od: 1. 1. 2017

AH-ENERGY, s.r.o., Zlín, Louky 304, PSČ 763 02
Společnost AH-ENERGY, s.r.o. (dále jen Společnost) jako provozovatel lokální distribuční soustavy
(dále jen PDS) na základě platných legislativních předpisů vydává tento ceník zpoplatněných služeb
pro externí zákazníky.

Tyto služby jsou zveřejněné na internetových stránkách společnosti (www.ah-energy.cz).
Ceny těchto služeb jsou uvedeny v příloze 1 tohoto ceníku. Aktualizace tohoto ceníku bude vydaná
formou náhrady tohoto ceníku.
Za obsah a formu ceníku služeb odpovídá vedoucí úseku síťových služeb distribuce elektrické energie.

Od 1. 1. 2017 se ceny za služby poskytované pro externí zákazníky stanovují dle Přílohy č. 1 tohoto
příkazu.
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Příloha 1 - Ceník služeb distribuce el. energie
Číslo
položky
1

M.J.

Cena bez
DPH

Typ měření B na žádost zákazníka
1T OM
- náklady na instalaci *
- roční náklady na provoz **

Kč/měřidlo
Kč/měřidlo

1700
3200

2T OM
- náklady na instalaci *
- roční náklady na provoz **

Kč/měřidlo
Kč/měřidlo

2500
3200

Typ měření A na žádost zákazníka
- náklady na instalaci *
- roční náklady na provoz **

Kč/měřidlo
Kč/měřidlo

dle výpočtu
3200

Služby distribuce
Poplatek při požadavku na montáž obchodního měření nad standard definovaný PDS
Jedná se o montáž obchodního měření žadatele nad standard definovaný v platné legislativě a Pravidlech provozování lokální distribuční
soustavy (dále jen PPLDS) Společnosti. Cena platí pro odběrné místo (dále jen OM) s maximální rezervovanou kapacitou požadovaným
příkonem menším než 150 kW, úpravy na umístění měřidla a na automatický systém sběru dat si zajišťuje žadatele na vlastní náklady,
určené měřidlo a automatický sběr dat zůstává v majetku PDS.

* V případě nového zákazníka (nové připojení), který rovnou zažádá o průběžné měření se cena instalace snižuje o částku 669 Kč.
** Položka roční náklady na provoz se fakturuje dle skutečného počtu měsíců provozování vyššího typu měření.
K cenám bude připočtena DPH ve výši 21 %.
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Číslo
položky
2

3

4

5

Služby distribuce

M.J.

Úřední přezkoušení měřidla na žádost odběratele
Elektroměr (všechny typy mimo speciálních)
Kč / elektroměr
Speciální elektroměry vícekvadrantní
Kč / elektroměr
- služba se provádí na žádost odběratele
- služba se fakturuje, pokud měřidlo odpovídá platným zákonným předpisům pro stanovená měřidla
- fakturovaná cena obsahuje poplatek za výměnu měřidla (práce montéra vč. dopravy - 709,- Kč/1 hod), přezkoušení měřidla (481,- Kč/1
hod) a vystavení kalibračního listu
- čas potřebný k přezkoušení speciálních elektroměrů průměrně 6,75 hod, ostatní 2,25 hod
- doprava se fakturuje u opakovaného 2. přezkoušení u ČMI
Cena provozovatele LDS za znovuobnovení distribuce elektřiny při neplacení distribuce elektřiny u smlouvy o distribuci uzavírané s
konečným zákazníkem
- hladina NN
Kč / úkon
- hladina VN
Kč / úkon
Cena vyjadřuje podíl na oprávněných nákladech za opětovné připojení k distribuční soustavě v souladu s § 14 Vyhlášky č. 16/2016 Sb.
Tato položka není zdanitelným plněním, účtuje se bez DPH.
Cena provozovatele LDS za znovuobnovení distribuce elektřiny při neplacení dodávky nebo distribuce elektřiny u rámcové smlouvy o
distribuci uzavírané s obchodníkem
- hladina NN
Kč / úkon
- hladina VN
Kč / úkon
Cena vyjadřuje podíl na oprávněných nákladech za opětovné připojení k distribuční soustavě v souladu s § 14 Vyhlášky č. 16/2016 Sb.
Tato položka není zdanitelným plněním, účtuje se bez DPH.
Cena provozovatele LDS za činnosti vedoucí k přerušení distribuce elektřiny na žádost obchodníka při neplacení dodávky elektřiny dle
smlouvy o dodávce elektřiny uzavírané mezi konečným zákazníkem a obchodníkem
- hladina NN, VN
Kč / úkon
Cena vyjadřuje výši úhrady nákladů spojených se zahájením procesu přerušení distribuce elektřiny na základě podmínek provozovatele LDS
k rámcové smlouvě o distribuci elektřiny (smluvní vztah mezi provozovatelem LDS a obchodníkem).
Pozn. Tato položka se účtuje, pokud obchodník požádá o odpojení zákazníka a následně požádá o zrušení požadavku v době, kdy ještě
nedošlo k samotnému odpojení. Provozovateli však již vznikly náklady spojené se zahájením procesu. Rozhodným okamžikem pro
vyúčtování těchto nákladů je vystavení pracovního příkazu.

Cena bez
DPH

1700
3900

1500
3500

1500
3500

498
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Číslo
položky
6

Služby distribuce
Hodinová zúčtovací sazba a doprava pro servisní, montážní, opravárenské a jiné práce na silovém zařízení
- použije k fakturaci práce pro zákazníka a času stráveného na cestě do místa výkonu práce u zákazníka a zpět
- minim. účtovaná doba - 1 hod, dále každá započatá půlhodina

M.J.

Cena bez
DPH

Kč / hod

620

Kč / případ

430

Vypnutí nebo dočasné odpojení zařízení DS pro zajištění beznapěťového stavu - zajištění přívodu VN nebo NN ze strany provozovatele LDS
tj. Vypnutí (zapnutí) nebo odpojení (připojení) odběrného zařízení na prvku DS pro zajištění beznapěťového stavu (stavu pod napětím)
odběrného elektrického zařízení. Součástí vypnutí a zajištění beznapěťového stavu jsou i další úkony k zajištění BOZP.
Práce na vyžádání externího subjektu v zájmu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu LDS a bezpečnosti subjektů, tj. práce na vyžádání
externího subjektu v zájmu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu LDS a bezpečnosti subjektů provádějících činnosti vyžadující
vypnutí zařízení DS nebo speciální opatření na straně provozovatele LDS (např. doprovod nadměrných nákladů, kácení stromů, práce
jeřábem v blízkosti venkovního vedení, vypínání VN kabelů při výkopových pracích, atd.).
Připojení nebo odpojení přípojky elektřiny, která není majetkem Společnosti k zařízení LDS tj. jedná se o připojování nebo odpojování
přípojek elektřiny, které nejsou v majetku Provozovatele LDS a současně se připojení resp. odpojení provádí k zařízení distribuční soustavy
Společnosti. Typicky se jedná nejen o přípojky, které slouží pro krátkodobé, dočasné, přechodné nebo prozatímní odběrná místa, ale i o
přípojky, které slouží pro definitivní trvalé připojení odběrných míst a jsou v majetku externího subjektu
Pokud je nutno při objednané činnosti vykonávat práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,
nebo pokud to vyžaduje jiný právní nebo technický předpis vztahující se k dotčenému zařízení nebo technologii, je práce prováděna vždy
minimálně dvěma pracovníky.
Režim DPH (standardní resp. reverse charge). K cenám ve standardním režimu DPH bude připočtena DPH ve výši 21 %. U služeb v režimu
reverse charge je sazba DPH na faktuře uvedena pouze procentní sazbou (21 %), nevyčísluje se.
7

Obnovení plomby provozovatele LDS
Cena zahrnuje náklady na obnovení plomby provozovatele LDS, kontrolu zařízení a cestovní náklady. Tato služba se vztahuje na zařízení, pokud ji vyvolá
uživatel distribuční soustavy.
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Číslo
položky
8

Služby distribuce

M.J.

Cena bez
DPH

Kč / případ

900

Kč / případ

44

Kč / případ

1200

Hromadné obnovení plomb provozovatele
Cena zahrnuje náklady na obnovení plomb provozovatele LDS, kontrolu zařízení a cestovní náklady.
Služba se vykonává na základe písemné objednávky na zaplombování 2 a více elektroměrů, které jsou umístěné v jednom objektu – na stejné adrese.

9

Upomínka – pokud odběratele neuhradí jakoukoli fakturu podle obchodních podmínek v lhůtě její splatnosti
Dodavatel je oprávněn účtovat odběratelovi náklady na písemnou upomínku, Upomínka se podle předcházející věty považuje za doručenou odběrateli
dnem převzetí doporučené zásilky anebo jejím odesláním (i v případě, že se o jejím odeslání odběratel nedozvěděl) anebo dnem odmítnutí převzetí.

10

Náhrada škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny
Položka obsahuje náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru elektrické energie.

