
(1) Ceník je výňatkem z podnikové normy PN CS 902, která 
stanovuje na základě provedených kalkulací náhrady nákladů 
a ceny výkonů, prací a služeb poskytovaných provozovatelem 
distribuční soustavy:
   a)  v souvislosti s distribucí elektřiny zákazníkům připojeným 

k distribuční soustavě nebo obchodníkům s elektřinou, 
kteří vystupují jejich jménem na základě Smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny;

   b)  zákazníkům nebo jiným externím subjektům v souvislosti 
s plněním povinností stanovených provozovateli distribuční 
soustavy platnými právními předpisy anebo v běžných 
obchodní vztazích.

(2) Stanovené náhrady a ceny výkonů, prací a služeb se nesmí 
účtovat v případech, kdy platný právní předpis stanoví, že je 
provozovatel distribuční soustavy musí poskytnout bezúplatně.
(3) Stanovené ceny výkonů, prací a služeb, které zahrnují 
i dopravní náklady, platí pouze na území města Prahy a Roztok. 
Mimo tato území se účtují dopravní náklady samostatnou 
položkou podle jednotkových ceníků dopravních výkonů 
odpovídajícího typu vozidla a ujeté vzdálenosti.
(4) Ceník se nepoužije pro oceňování výkonů, prací a služeb, 
jejichž charakter nebo rozsah neodpovídá specifikacím jednotlivých 
cenových položek. V takovém případě se cena sjednává na 
základě individuální kalkulace nebo s použitím jiných podkladů 
tvorby ceny, např. jednotkových cen elektromontážních prací, 
sazebníků inženýrských činností apod.
(5) Stanovené náhrady a ceny výkonů, prací a služeb hradí ten, 
kdo jejich poskytnutí vyvolal nebo vyžádal, resp. uzavřel 
odpovídající smlouvu na jejich poskytnutí.

CENÍK NÁHRAD, 
VÝKONŮ, PRACÍ 
A SLUŽEB
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poskytovaných provozovatelem
distribuční soustavy
platný od 1. 1. 2012

(1) Ceník je výňatkem z podnikové normy PN CS 902, která stanovuje 
na základě provedených kalkulací náhrady nákladů a ceny výkonů, 
prací a služeb poskytovaných provozovatelem distribuční soustavy:
 a) v souvislosti s distribucí elektřiny zákazníkům připojeným 
k distribuční soustavě nebo obchodníkům s elektřinou, kteří mají 
uzavřenou smlouvu o distribuci;
 b) zákazníkům nebo jiným externím subjektům v souvislosti 
s plněním povinností stanovených provozovateli distribuční soustavy 
platnými právními předpisy anebo v běžných obchodních vztazích.
(2) Ceník stanovuje na základě vyhlášky ERÚ č. 51/2006 Sb. podíl 
na nákladech za opětovné připojení odběrného místa, do kterého 
byla přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru 
či neoprávněné distribuce. Tato položka se účtuje obchodníkovi 
s elektřinou v případě, že žádá o obnovení dodávky po přerušení. Jinak 
se účtuje zákazníkovi.
(3) Stanovené náhrady a ceny výkonů, prací a služeb se nesmí účtovat 
v případech, kdy platný právní předpis stanoví, že je provozovatel 
distribuční soustavy musí poskytnout bezúplatně.
(4) Stanovené ceny výkonů, prací a služeb, které zahrnují i dopravní 
náklady platí pouze na území města Prahy a Roztok. Mimo tato území 
se účtují dopravní náklady samostatnou položkou podle jednotkových 
ceníků dopravních výkonů odpovídajícího typu vozidla a ujeté 
vzdálenosti.
(5) Ceník se nepoužije pro oceňování výkonů, prací a služeb, jejichž 
charakter nebo rozsah neodpovídá specifikacím jednotlivých cenových 
položek. V takovém případě se cena sjednává na základě individuální 
kalkulace nebo s použitím jiných podkladů tvorby ceny, např. 
jednotkových cen elektromontážních prací, sazebníků inženýrských 
činností apod.
(6) Stanovené náhrady a ceny výkonů, prací a služeb hradí ten, kdo 
jejich poskytnutí vyvolal nebo vyžádal, resp. uzavřel odpovídající 
smlouvu na jejich poskytnutí. 1/
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CENA ÚKONU: Kč/Mj Základ
daně

DPH
20 %

Celkem
vč. DPH

1.  Opětovné připojení odběrného elektrického zařízení

      Podíl na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy dle vyhlášky ERÚ č. 51/2006 Sb. Položka je účtována za připojení odběrného elektrického zařízení zákazníka, 
kterému byla omezena nebo přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo distribuce elektřiny, ve výši (nepodléhá zdanění):

     a) na napěťové hladině NN Kč 1 500 0 1 500

     b) na napěťové hladině VN nebo vyšší Kč 3 500 0 3 500

2. Provedení fotodokumentace

     Obsahuje náklady spojené s pořízením důkazních materiálů. Kč/ks 101 20 121

3.  Zapůjčení přenosného elektroměrového rozvaděče

     1. Základní poplatek Kč 699 140 839

     2. Za každý sjednaný den nájmu Kč/den 31 6 37

4. Přezkoušení měřicího zařízení na žádost zákazníka v případě, kdy není závada měřicího zařízení zjištěna 

     1. Jednofázového, mechanického, jednosazbového Kč/ks 1 336 267 1 603

     2. Třífázového, mechanického, jednosazbového Kč/ks 1 454 291 1 745

     3. Jednofázového, mechanického, vícesazbového Kč/ks 1 622 324 1 946

     4. Třífázového, mechanického, vícesazbového Kč/ks 1 731 346 2 077

     5. Speciálního Kč/ks 3 143 629 3 772

     6. Jednofázového, statického, jednosazbového Kč/ks 1 657 331 1 988

     7. Třífázového, statického, jednosazbového Kč/ks 1 748 350 2 098

     8. Jednofázového, statického, vícesazbového Kč/ks 1 715 343 2 058

     9. Třífázového, statického, vícesazbového Kč/ks 1 800 360 2 160

      Činnost obsahuje náklady spojené s cestou na místo, výměnu elektroměru, úřední ověření a přezkoušení provedené v akreditovaném metrologickém středisku.

5.  Nepřítomnost zákazníka ve sjednaném termínu

     Činnost obsahuje náklady spojené s cestou na místo, kdy není možno pro nepřítomnost zákazníka provést úkon sjednaný se zákazníkem. Kč 168 34 202

6.  Jiné neuvedené nestandardní úkony u zákazníků 

     Činnost obsahuje další práce, např. zapojení stykače, případně další montážní práce požadované ze strany zákazníka. Kč/hod 515 103 618

7.  Montážní práce

      Činnost obsahuje náklady spojené s dvojí cestou na místo a náhradu nákladů spojených s kontrolou měřicího zařízení  
v odběrném místě včetně zaplombování.

Kč/hod 515 103 618

8.  Montáž separátorů

     1. Hodinová sazba Kč/hod 515 103 618

     2. Doprava Kč/hod 247 49 296

     Činnost obsahuje náklady spojené s dvojí cestou na místo a s montáží či výměnou separátorů.

9.  Práce měřicích kabelových vozů

     Činnost obsahuje náklady na 1 zaměstnance, náklady spojené s cestou na místo a náklady na měřicí vůz (činnost zajišťují 2 zaměstnanci) Kč/hod 1 750 350 2 100

10. Termovize

     Činnost obsahuje náklady na 2 zaměstnance, náklady spojené s cestou na místo a náklady na měřicí přístroj. Kč/výkon 2 600 520 3 120

11. Náklady na zjištění závad

     Činnost obsahuje náklady na zaměstnance společnosti PREdistribuce, a. s., vynaložené na zjišťování stavu odběrného místa. Kč/hod 1 100 220 1 320

12. Náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru Kč/den 31 6 37

     Činnost obsahuje náklady na zaměstnance společnosti PREdistribuce, a. s., spojené se zjišťováním neoprávněného odběru. Kč/hod 1 050 210 1 260

13. Obsluha sítě, práce na zařízení DŘT 

     Činnost obsahuje náklady na 1 zaměstnance, náklady spojené s dopravou, neobsahuje materiálové náklady. Kč/hod 750 150 900

14. Poskytnutí náhradní telekomunikační linky GSM/GPRS

Poplatek je účtován odběrateli v případě, kdy neplní povinnost poskytnout bezplatně telekomunikační linku pro přenos  
naměřených hodnot a kdy toto spojení realizuje provozovatel distribuční soustavy (PDS) na své náklady.

403 81 484
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15. Náklady vynaložené na výpočty interferenčních vlivů 

       Činnost obsahuje náklady na zaměstnance společnosti PREdistribuce, a. s., spojené s výpočty indukčních, popř. kapacitních 
vlivů na zabezpečovací, sdělovací zařízení a ocelová potrubí izolovaně uložená v zemi podle ČSN 332160,  
resp. ČSN 332165 a předpisů souvisejících.

Kč/km 1 500 300 1 800

       Činnost obsahuje náklady na zaměstnance společnosti PREdistribuce, a. s., spojené s výpočty galvanického ovlivnění 
sdělovacího zařízení podle ČSN 332160. Kč/ks 3 000 600 3 600

      Činnost obsahuje náklady na zaměstnance společnosti PREdistribuce, a. s., spojené s výpočty interferenčních vlivů, popř. 
vypracování studií a podkladů s tím souvisejících, v mimořádných případech na přání zákazníka fakturovaných hodinovou sazbou. Kč/hod 900 180 1 080

16. Kopie dle požadavku zákazníka

      Vyhotovení kopie dle požadavku zákazníka.

Kč/A4 18,30 3,70 22,00

Kč/A3 26,60 5,40 32,00

Kč/A2 43,30 8,70 52,00

Kč/A1 76,60 15,40 92,00

Kč/A0 151,60 30,40 182,00

17. Tisk mapy sítě dle požadavku zákazníka

      Tisk mapových podkladů dle formátů.

Kč/A4 83,30 16,70 100,00

Kč/A3 106,60 21,40 128,00

Kč/A2 131,60 26,40 158,00

Kč/A1 163,30 32,70 196,00

Kč/A0 221,60 44,40 266,00

131,60 26,40 158,00

Kč/SA4 41,60 8,40 50,00

Kč/SA3 53,30 10,70 64,00

Kč/SA2 65,80 13,20 79,00

Kč/SA1 81,60 16,40 98,00

Kč/SA0 110,80 22,20 133,00

65,80 13,20 79,00

18. Poskytnutí digitálních dat, tisk mapy sítě dle požadavku zákazníka

      Tisk dle formátů a nahrávání dat.

Kč/A4 109,90 22,10 132,00

Kč/A3 133,30 26,70 160,00

Kč/A2 158,30 31,70 190,00

Kč/A1 189,90 38,10 228,00

Kč/A0 248,30 49,70 298,00

158,30 31,70 190,00

Kč/SA4 54,90 11,10 66,00

Kč/SA3 66,60 13,40 80,00

Kč/SA2 79,10 15,90 95,00

Kč/SA1 94,90 19,10 114,00

Kč/SA0 124,10 24,90 149,00

79,10 15,90 95,00

      CD Kč/kus 18,30 3,70 22,00

      Nahrávání Kč/kus 26,60 5,40 32,00

Kč/řada SA4

Kč/řada SA4

Kč/řada SA4

Kč/řada SA4

Kč/měsíčně


