
CENÍK SLUŽEB A CENY SMLUVNÍCH POKUT

Kategorie: maloodběr a domácnost 

Platný od 15.9.2020 

Smluvní pokuta za odpojení z důvodu neplacení 1.400,- 

Smluvní pokuta za 1. upomínku 200,- 

750,- 

700,- 847,- 

1 500,- 1 815,- 

Poplatek za uzavření splátkového kalendáře 100,- 121,- 

Ceník je platný pro elektrické distribuční sítě nízkého napětí a pro nízkotlaké distribuční sítě zemního plynu

Ceník je platný pro zákazníky na území celé České republiky, výše DPH je 21%

AZ Energies s.r.o. stanovuje výši nákladů spojených s neoprávněným odběrem elektřiny nebo zemního plynu ve smyslu ustanovení 
§ 51 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, 
v platném znění (“energetický zákon”) v souladu s ustanovením §10 a vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. 

Smluvní pokuta za odpojení z důvodu neoprávněného odběru 750,- 

Smluvní pokuta za 2. upomínku 200,- 

10.000,- 

Smluvní pokuta za zastavení realizace odpojením z důvodu neplacení 
Smluvní pokuta za nedodržení smluvní doby na dobu určitou sjednané ve smlouvě o sdružených službách               
(za každých nedokončených 12 měsíců)

700,- 847,- 

1 500,- 1 815,- 

200,- 242,- 

Kontaktní údaje:
Zákaznická linka: 730 701 551, 730 701 552
E-mail: zakaznik@azenergies.cz, 
www.azenergies.cz 

Společnost: AZ Energies s.r.o. 
Pardubická 326,Chrudim IV, 537 01 Chrudim 
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové sp.z. C 40938 
IČ: 06742157, DIČ: CZ06742157
Licence elektřina:141834860, Licence plyn: 241834860_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Poplatek za vystavení mimořádné faktury mimo zúčtovací období 

Poplatek za náklady spojené s odpojením z důvodu neplacení 
Poplatek za náklady spojené s odpojením z důvodu neoprávněného odběru 
Poplatek za náklady spojené se znovupřipojením po odpojení z důvodu neplacení 
Poplatek za náklady spojené se znovupřipojením po odpojení z důvodu neoprávněného odběru 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Poplatky a Smluvní pokuty Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Smluvní pokuta za odstoupení od Individuálního cenového ujednání z důvodu prodlení s plněním závazků z vaší strany 
po 1.upomínce a nebo 2.upomínce dle VOP o Individuálním ujednání článek IV. bod 3 1.500,- 

Maximální výše zálohy, kterou lze převést do dalšího období dle VOP článek IV. bod 7 2.500,- 3.025,- 




