
Ceník společnosti E.ON Distribuce, a.s., platný od 1. 6. 2010

Cena za úkon*

1 500,- Kč            
3 500,- Kč            

Cena bez DPH DPH 20% Cena vč. DPH

405,- Kč         81,- Kč         486,- Kč         

Cena za znovuobnovení distribuce elektřiny (dle Vyhlášky č. 81/2010 Sb. §10a)

Cena společnosti E.ON Distribuce, a.s, provozovatele distribuční soustavy,
za znovuobnovení distribuce elektřiny při neplacení distribuce elektřiny u smlouvy 
o distribuci uzavírané s konečným zákazníkem
(SODI)

Cena společnosti E.ON Distribuce, a.s, provozovatele distribuční soustavy, za 
znovuobnovení distribuce elektřiny na žádost obchodníka při neplacení dodávky 
elektřiny dle smlouvy o dodávce elektřiny uzavírané mezi konečným zákazníkem a 
obchodníkem

Napeťová hladina

- hladina NN, VN, VVN

Administrativní poplatek za zpracování požadavku na přerušení distribuce elektřiny

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. E.ON Distribuci, a.s. však již vznikly náklady spojené se zahájením procesu. Rozhodným 
okamžikem pro vyúčtování těchto nákladů je vystavení pracovního příkazu.

Napěťová hladina

- hladina NN
- hladina VN, VVN
* Tato položka není zdanitelným plněním, účtuje se bez DPH.



Ceník společnosti E.ON Distribuce, a.s., platný od 1. 6. 2010

Cena za úkon*

1 500,- Kč            
3 500,- Kč            

Cena bez DPH DPH 20% Cena vč. DPH

405,- Kč         81,- Kč         486,- Kč         

Cena společnosti E.ON Distribuce, a.s, provozovatele distribuční soustavy
za znovuobnovení distribuce elektřiny na žádost obchodníka při neplacení dodávky 
elektřiny dle smlouvy o dodávce elektřiny uzavírané mezi konečným zákazníkem a 
obchodníkem

Administrativní poplatek za zpracování požadavku na přerušení distribuce elektřiny

Napeťová hladina

- hladina NN, VN, VVN

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. E.ON Distribuci, a.s. však již vznikly náklady spojené se zahájením procesu. Rozhodným 
okamžikem pro vyúčtování těchto nákladů je vystavení pracovního příkazu.

Cena společnosti E.ON Distribuce, a.s, provozovatele distribuční soustavy,
za znovuobnovení distribuce elektřiny při neplacení dodávky nebo distribuce 
elektřiny u rámcové smlouvy o distribuci uzavírané s obchodníkem
(R-SODI)

Cena za znovuobnovení distribuce elektřiny (dle Vyhlášky č. 81/2010 Sb. §10a)

Napěťová hladina

- hladina NN
- hladina VN, VVN
* Tato položka není zdanitelným plněním, účtuje se bez DPH.


