2 Ostatní poskytované služby
V souladu s ustanoveními Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění zajišťuje Provozovatel
distribuční soustavy vybrané služby pro zákazníky, a to smluvně prostřednictvím smluvně sjednaného
poskytovatele těchto služeb.
Poskytované služby jsou fakturovány zákazníkům jménem Provozovatele distribuční soustavy.
Ceny jednotlivých druhů služeb jsou uvedeny v následujících tabulkách:

2.1 Montáž měřidla (vč. paušálu za dopravu) po demontáži pro neplacení
Pol.
Název položky
2.1 Membránové plynoměry do G6
2.2 Membránové plynoměry od G10 do G25
2.3 Membránové plynoměry od G40 do G100
2.4 Rotační a turbínové plynoměry do G650
2.5 Turbínové plynoměry od G1000
2.6 Přepočítávače množství
2.7 Datcom, záznamníky dat
2.8 Dálkový přenos dat

Cena [ Kč bez DPH] DPH [%] Cena vč. DPH [ Kč ]
600,-20 %
720,-1.200,-20 %
1.440,-4.000,-20 %
4.800,-5.300,-20 %
6.360,-6.300,-20 %
7.560,-5.600,-20 %
6.720,-4.200,-20 %
5.040,-17.000,-20 %
20.400,--

2.2 Reklamační přezkoušení plynoměru na žádost zákazníka
Cena vč. DPH [ Kč ]
Cena [ Kč
DPH [%]
bez DPH]
Zdarma (zákazníkovi nebude přezkoušení
3.1 Přezkoušením se potvrdila oprávněnost reklamace
fakturováno)
Paušál za přezkoušení na žádost zákazníka (přezkoušením se nepotvrdila oprávněnost
3.2
reklamace) – přezkoušení a montáž
3.2.1 Membránový plynoměr do G6
900,-20 %
1.080,-3.2.2 Membránový plynoměr od G10 do G25
1.200,-20 %
1.440,-3.2.3 Membránový plynoměr od G40 do G100
2.400,-20 %
2.880,-3.2.4 Rotační a turbínové plynoměry do G65
5.200,-20 %
6.240,-3.2.5 Rotační a turbínové plynoměry od G100 do G400
5.300,-20 %
6.360,-3.2.6 Rotační a turbínové plynoměry G650
6.800,-20 %
8.160,-3.2.7 Rotační a turbínové plynoměry od G1000 do G2500
9.700,-20 %
11.640,-3.2.8 Turbínové plynoměry G4000
10.900,-20 %
13.080,-3.2.9 Turbínové plynoměry nad G4000
12.500,-20 %
15.000,-3.2.10 Ostatní typy měřidel a měřicích zařízení
Smluvní cena dle skutečně vzniklých nákladů
Pol.

Název položky

2.3 Mimořádné odečty měření typu „C“ a mimořádná fakturace na žádost zákazníka nebo
obchodníka

Pol.

Název položky

4.1 Mimořádný odečet měření typu "C"
Mimořádná faktura OM za distribuci plynu poskytovaná
4.2
elektronicky
Mimořádná faktura OM za distribuci plynu zasílaná
4.3
písemně

Cena [ Kč bez
DPH [%]
DPH]
200,-20%

Cena vč.
DPH [ Kč ]
240,--

36,--

20%

43,20--

69,--

20%

82,80--

Provozovatel distribuční soustavy nebude uplatňovat poplatek za vystavení mimořádné faktury v případech,
kdy:
a) zákazník nebo obchodník s plynem má zákonnou povinnost poskytnout součinnost státnímu orgánu nebo
instituci jím pověřené či zmocněné, spočívající v poskytnutí informace o realizované spotřebě s vyčíslením
distribučního podílu na výsledné ceně;
b) zákazník nebo obchodník s plynem požaduje vystavení mimořádné faktury pro uplatnění pohledávky v
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon nebo v řízení o dědictví. Na výzvu Provozovatele
distribuční soustavy je zákazník nebo obchodník povinen tuto skutečnost doložit.

2.4 Zřízení přístupu k datům o spotřebě na základě žádosti zákazníka nebo uživatele mimo
standardní systém AVE internet
Pol.

Název položky

Zřízení přístupu k archivům přepočítávače
5.1 - komunikační modul DATCOM K vč.montáže (možné jen u MM,
kde již je TENAS).
Poskytnutí impulsů ze snímače membránového plynoměru v
5.2 případě, kdy nebude osazován u zákazníka nebo uživatele
přepočítávač množství plynu.
Poskytnutí impulsů ze snímače rotačního nebo turbínového
5.3 plynoměru v případě, kdy nebude osazován u zákazníka nebo
uživatele přepočítávač množství plynu.
Poskytnutí výstupních impulsů z přepočítávače množství plynu
5.4
(pouze u MM, která jsou osazena TENAS).
GPRS modem včetně antény, zdroje a instalace zařízení (pouze u
5.5 MM, kde již je měření A, ale jsou zákazníkem požadována data
častěji než 1x denně).

Cena [ Kč
bez DPH]

DPH
[%]

Cena vč.
DPH [ Kč ]

11.000,--

20 %

13.200,--

3.500,--

20 %

4.200,--

3.700,--

20 %

4.440,--

2.200,--

20 %

2.640,--

10.800,--

20 %

12.960,--

2.5 Vytyčení trasy plynovodu
Pol.
Název položky
Cena [ Kč bez DPH]
6.1 Vytyčení trasy plynovodu
Zdarma

DPH [%]

Cena vč. DPH [ Kč ]

2.6 Povýšení typu měřicího zařízení na základě požadavku zákazníka
Pol.

Název položky

7.1 Povýšení úrovně měřicího zařízení z typu C na A.
7.2 Povýšení úrovně měřicího zařízení z typu B na A.
*)

Cena *)[ Kč bez
DPH]
130.100,-57.500,--

DPH [%]
20%
20%

Cena vč.
DPH *)[ Kč ]
156.120,-69.000,--

Uvedené ceny jsou ceny orientační.

Zákazníkovi bude v případech, kdy požádá o povýšení typu měřicího zařízení mimo standardně stanovené
typy měření pro dané kategorie odběratelů plynu (viz. kapitola C definice pojmů) účtována cena dle
skutečně vynaložených nákladů, maximálně však cena uvedená v tabulce 2.6. (Tato cena je stanovena v
případě pořízení nového přepočítávače resp. dálkového přenosu dat.)
K povýšení typu měření na základě požadavku zákazníka je nutné uzavřít novou smlouvu o připojení.

Přechodná a závěrečná ustanovení
Provozovatel distribuční soustavy nebude uplatňovat poplatek za vystavení mimořádné faktury dle bodu 2.3
v případech, kdy provádí mimořádný odečet nebo mimořádnou fakturaci na základě vlastního požadavku.
Ceník nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 1.1.2012
Dnem účinnosti tohoto Ceníku se ruší platnost Ceníku služeb provozovatele distribuční soustavy 2011-08
ze dne 1.1.2011.

