
 

 

 

ST Energy s. r. o., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9, tel. 222 741 000, 222 741 001,  e-mail: info@stenergy.cz 

Ceník rozšířených služeb a výkonů  
 

účinný od 1. 1. 2020 
 

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 250 Kč 302 Kč 

Druhá upomínka (a každá následující)   250 Kč 302 Kč 

Kromě upomínky při prodlení s úhradou jakékoliv ze sjednaných plateb na základě Smlouvy, je 
Obchodních oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení (Obchodní podmínky dodávky elektřiny/plynu  a sdružených služeb dodávky 
elektřiny/plynu , ods. 11.1) 

0,05 % 0,05 % 

Pokud zákazník nebude reagovat na II. Upomínku, předmětná pohledávka bude předána k soudnímu  vymáhání. Kromě zaplacení 
dluhu (tj. neuhrazená faktura, poplatek za upomínky a úroky za prodlení), Zákazník bude povinen uhradit všechny náklady spojené 
s vymáháním dluhu soudních cest včetně náklady na advokátních služeb dle  ust. § 3 a násl. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 
177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších 
předpisů. 

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 1 000 Kč 1 210 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. 1. 2020. 

_____________________________________  za ST Energy s.r.o. - 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: _________________________ 


