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VEŘEJNÝ DOKUMENT

A. ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

A.1

Účel a cíl podnikové normy
Na základě kalkulací stanovit ceny opakovaných výkonů, prací a služeb poskytovaných
provozovatelem distribuční soustavy účastníkům trhu s elektřinou připojeným k distribuční
soustavě nebo i jiným externím subjektům s výjimkou cen podléhajících cenové regulaci ERÚ.

A.2

Související předpisy a řídicí dokumenty
Označení
Zákon č. 458/2000 Sb.
Vyhl. č. 51/2006 Sb.

A.3

Název předpisu
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon)
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Klíčová slova
práce, služby, měření, montáž, elektroměr, dokumentace

A.5

Seznam samostatných příloh
Číslo SP
Název přílohy
1.
Ceník náhrad, výkonů, prací a služeb poskytovaných
provozovatelem distribuční soustavy

Odkaz (soubor)
CS_902_Ceník_PDS
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B. ZNĚNÍ PODNIKOVÉ NORMY

1

Obecná ustanovení
(1) Tato PN 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 obchodních 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) Tato PN 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.
(6) Ceník členěný na jednotlivé cenové položky (v závorce uvedeno číslo materiálu pro fakturaci)
s podrobnější specifikací jejich obsahu je Samostatnou přílohou č. 1 této PN, a bude dále
zveřejněn v odpovídajícím rozsahu na pracovištích styku se zákazníky a na internetových
stránkách společnosti.
KONEC PODNIKOVÉ NORMY

