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Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 712 262 9001/5500 

Ceník rozšířených služeb a výkonů  
 

účinný od 1. 4. 2019 
 

ke  Smlouvě o dodávce elektřiny – Domácnost (Spotřebitel) 

 Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny – Domácnost (Spotřebitel) 

 Smlouvě o dodávce elektřiny – Podnikatel 

 Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny – Podnikatel 

 Smlouvě o dodávce zemního plynu – Domácnost (Spotřebitel) 

 Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu – Domácnost (Spotřebitel) 

 Smlouvě o dodávce zemního plynu – Podnikatel (maloodběr) 

 Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu – Podnikatel (maloodběr) 

 
vydaný společností ST Energy s.r.o., sídlem Praha 9 – Ocelářská 1354/35, PSČ 190 00, IČO: 60462523,  

DIČ: CZ60462523, zapsanou v OR vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 26337; (dále jen "Obchodník" nebo 
„Dodavatel“) 

 

1. Upomínka při nezaplacení faktury do data splatnosti cena bez DPH cena vč. DPH 

První upomínka bez poplatku bez poplatku 

Druhá upomínka (a každá následující)   250 Kč 302 Kč 

2. Přerušení a obnovení dodávky elektřiny cena bez DPH cena vč. DPH 

poplatek za přerušení dodávky z důvodu neoprávněného odběru 
+ náklady spojené s přerušením dodávky 

1 100 Kč 1 331 Kč 

poplatek za opětovné připojení 
+ náklady s opětovným připojením dodávky 

1 100 Kč 1 331 Kč 

náklady na marný výjezd 800 Kč 968 Kč 

3. Ostatní cena bez DPH cena vč. DPH 

Pokuta za porušení smlouvy dle odstavce 10.2 Obchodních podmínek dodávky elektřiny a 
sdružených služeb dodávky elektřiny a dle odstavce 10.2 Obchodních podmínek dodávky zemního 
plynu a sdružených služeb dodávky zemního plynu 

1000 Kč 1210 Kč 

Deaktivační poplatek dle odstavce 9.2. Obchodních podmínek dodávky elektřiny a sdružených 
služeb dodávky elektřiny a dle odstavce 9.2. Obchodních podmínek dodávky zemního plynu a 
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro zákazníky kategorie Domácnost  

3 000 Kč 3 630 Kč 

Deaktivační poplatek dle odstavce 9.2. Obchodních podmínek dodávky elektřiny a sdružených 
služeb dodávky elektřiny a dle odstavce 9.2. Obchodních podmínek dodávky zemního plynu a 
sdružených služeb dodávky zemního plynu pro zákazníky kategorie Podnikatelé 

8 000 Kč 9 680 Kč 

Manipulační poplatek v případě vrácení přeplatků jiným způsobem než bankovním převodem 150 Kč 181 Kč 

 
Ve výjimečných případech může Obchodník poskytnout slevu z uvedené ceny. 

Tento Ceník rozšířených služeb a výkonů nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 
za ST Energy s.r.o. Sanjay Maggu, jednatel 
 
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se s tímto Ceníkem Obchodníka seznámil a jeho obsahu porozuměl a s cenami zde 
uvedenými plně souhlasí. 
 
 
 
V: ____________________     Dne: ____________________      Podpis zákazníka: _________________________ 


