
CENÍK SLUŽBY ELEKTROMOBILITA 
REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK 

I. KALKULACE CENY 

I.1 Fakturace probíhá měsíčně, přičemž fakturační období se shoduje s kalendářním měsícem; první fakturační období začíná dnem 
registrace Zákazníka na zákaznickém portálu nebo v aplikaci, a končí posledním dnem daného kalendářního měsíce.  Každé další 
fakturační období probíhá obdobně. Poskytovatel si vyhrazuje právo na mimořádné vyúčtování. 

I.2 Cena za poskytnutí služby Elektromobilita je fakturována měsíčně zpětně, tj. k poslednímu dni fakturačního období, a to i případně 
mimořádně zkráceného, nebo k poslednímu dni platnosti smlouvy podle toho, které nastane dříve. 

I.3 DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační. 
I.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo navrhnout slevu z cen uvedených v Ceníku služby Elektromobilita, a to formou písemného oznámení 

zaslaného na kontaktní email či adresu Zákazníka. Konkrétní podmínky slevy, zejména její výše a doba platnosti, budou vždy určeny 
ve výše uvedeném oznámení, za předpokladu, že Zákazník takový návrh přijme, vzniká dohoda, která má přednost před obecnou 
úpravou podmínek v Ceníku služby Elektromobilita a která příslušným způsobem modifikuje daný smluvní vztah. 

II. AKTUÁLNÍ CENÍK DOBÍJENÍ 

II.1  

 

 

 

 
 

*viz bod I.3 

II.2 V tomto ceníku se pojmem „AC“ rozumí dobíjení z konektoru / zásuvky typu 2 (Mennekes). 
II.3 V tomto ceníku se pojmem „DC“ rozumí dobíjení z konektoru stejnosměrného dobíjení na dobíjecí stanici o uvedeném maximálním 

výkonu méně než 100 kW. 
II.4 V tomto ceníku se pojmem „HPC“ rozumí dobíjení z konektoru stejnosměrného dobíjení na dobíjecí stanici o uvedeném maximálním 

výkonu 100 kW a více. 

III. CENÍK DALŠÍCH ÚKONŮ 

III.1  

*viz bod I.3 

IV. PLATNOST 

IV.1 Ceník je účinný od 1. 7. 2022. 

Tarif 

Jednotka 

AC DC HPC 

Cena 
bez 
DPH 

Cena s 
21% 

DPH* 

Cena bez 
DPH 

Cena s 
21% 

DPH* 

Cena bez 
DPH 

Cena s 
21% 

DPH* 
Registrovaný zákazník Kč/kWh 6,61 8,0 10,74 13,0 14,88 18,0 

Úkon Cena v Kč 
Cena bez DPH Cena s 21% DPH* 

Obsazení dobíjecí stanice – připojení HPC konektoru   
(46. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení 
podle toho, co nastane dříve) 

1,65 / minuta 2,- / minuta 

Obsazení dobíjecí stanice – připojení DC konektoru   
(91. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení 
podle toho, co nastane dříve) 

1,65 / minuta 2,- / minuta 

Obsazení dobíjecí stanice – připojení AC konektoru 
(481. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení 
podle toho, co nastane dříve) 

1,65 / minuta 2,- / minuta 

Vystavení a aktivace nového RFID (nevztahuje se na 1. poskytnutou RFID) 165,29 200,- 
Opakované zaslání nedoručeného RFID  165,29 200,- 
Poplatek v případě nenavrácení RFID při ukončení smluvního vztahu (podle 
OPSE, čl. II, odst. 2.8.) 

165,29 200,- 

Individuální fakturace se splatností a mimořádná fakturace na žádost 
zákazníka  

165,29 200,- 
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