
 

  

 

 
 
 
 

Ceník rozšířených služeb*) 

 
Clever Energies s.r.o. je oprávněna zpoplatnit vybrané služby poskytované Zákazníkům či jiné skutečnosti, a to všem 
Zákazníkům s uzavřenou Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu (dále jen "Smlouva"). 
Čerpání rozšířených služeb, uvedených v tomto ceníku, Zákazníkem není podmínkou pro naplnění účelu Smlouvy, proto se 
právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy při změně cen v tomto ceníku uvedených neuplatní. 

 Cena služby nebo způsob určení její výše 

 Kč bez DPH**) Kč s DPH 

Informace o fakturaci, pohledávkách zdarma zdarma 

Zpracování požadavků spojených se změnou smluvních údajů zdarma zdarma 

Poradenství technické zdarma zdarma 

Smluvní úrok z prodlení, při prodlení Zákazníka s úhradou jakéhokoli závazku vůči 
Dodavateli po dobu delší než 5 kalendářních dní. Tento smluvní úrok z prodlení zůstává 
účinný i po ukončení Smlouvy jakýmkoli způsobem.  

0,25 % z dlužné částky za každý den 
prodlení 

Administrativní poplatek dle článku K. bodů 11. a 12. VOP - spotřebitelé 8 264,00 Kč 10 000,00 Kč 

Administrativní poplatek dle článku K. bodů 11. a 12. VOP – ostatní Zákazníci se 
spotřebou do 49,99 MWh u elektřiny a do 62,99 MWh u zemního plynu 

16 528,00 Kč 20 000,00 Kč 

Administrativní poplatek dle článku K. bodu 13. VOP – 
ostatní Zákazníci se spotřebou od 50 MWh v případě 
elektřiny a 63 MWh v případě zemního plynu, 
stanovený dle následujícího postupu. 

Administrativní poplatek (čl. K. bod 13. VOP) je stanoven jako součet 
všech PY určených na základě tohoto vzorce: Py = Cy * 0,25 * My * Hy. 
V tomto vzorci platí, že: Py je část smluvní pokuty stanovená pro každý 
rok, v němž je účinné předčasné ukončení Smlouvy, Cy je Platba za 
dodávku Komodity stanovená pro daný rok, My je počet kalendářních 
měsíců v daném roce, v nichž bylo ukončení Smlouvy účinné, včetně 
měsíce, v němž toto ukončení započalo, Hy je jedna dvanáctina 
předpokládaného smluvního množství spotřeby pro příslušný rok 
stanovené ve Smlouvě nebo dle předpokládané výše odběru pro 
příslušný rok s ohledem na spotřebu v předešlých obdobích, Y je 
kalendářní rok, v němž je Smlouva předčasně ukončena 



 

  

Administrativní poplatek za poskytnutí nesprávných nebo neúplných informací 

20 % sjednané ceny za MWh 
komodity vynásobené 

předpokládaným ročním odběrem 
Zákazníka v MWh 

Uzavření dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři***) 413,22 Kč 500,00 Kč 

Vystavení mimořádné faktury v el. podobě 41,32 Kč 50,00 Kč 

Vystavení mimořádné faktury v listinné podobě 82,64 Kč 100,00 Kč 

Vystavení potvrzení o bezdlužnosti 82,64 Kč 100,00 Kč 

Ruční přeúčtování platby 82,64 Kč 100,00 Kč 

Vyhledání v archivu, zhotovení a zaslání opisu smluvní dokumentace, informace o 
smluvním vztahu 

 
826,45 Kč 

 
1 000,00 Kč 

Poplatek za odpojení 826,45 Kč 1 000,00 Kč 

Poplatek za přerušení dodávky 826,45 Kč 1 000,00 Kč 

Poplatek za náklady spojené s přerušením dodávky Komodity 413,22 Kč 500,00 Kč 

Poplatek za opětovné připojení 826,45 Kč 1 000,00 Kč 

Poplatek za náklady na marný výjezd 826,45 Kč 1 000,00 Kč 

Zaslání doporučené písemné výzvy (upomínky) ke splnění povinnosti 
ze smlouvy 

 
165,29 Kč 

 
200,00 Kč 

 
 

*) Tyto služby mohou být vyúčtovány samostatnou fakturou, v upomínce či výzvě k úhradě, popř. spolu s fakturou při 
vyúčtování dodávky elektřiny/zemního plynu, případně bezprostředně při poskytnutí služby nebo zahrnuty do rámce dohody 
o splátkách dluhu. V případě služby "Vyhledávání v archivu, zhotovení a zaslání opisu smluvní dokumentace" je Zákazník 
povinen uhradit cenu služby před jejím poskytnutím ze strany Clever Energies s.r.o., přičemž Clever Energies s.r.o. 
poskytne službu v přiměřené lhůtě po připsání platby na bankovní účet Clever Energies s.r.o. uvedený na platebním 
dokladu nebo po uhrazení služby některou z bezhotovostních forem úhrady. 

**) Aktuální sazba DPH je 21%, změna může nastat při legislativní změně sazby DPH. 

***) Na uzavření takové dohody nemá zákazník právní nárok. 

 8, IČ:  

V Praze dne 1. prosince 2017. 

 

za Clever Energies s.r.o. 

Jan Chmelík, jednatel společnosti 

 

V ……………………………………………… dne ………………………………………… 

 

…………………………………………………………. ……………………………… 

jméno a příjmení Zákazníka  podpis Zákazníka 


