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Ceník služeb zahrnuje úkony spojené s dodávkou zemního plynu do odběrných míst konečných zákazníků 

společnosti LAMA energy a.s., které jsou zajišťovány příslušným provozovatelem distribuční soustavy. 

Ceny nezahrnují DPH 

 

1. MONTÁŽ MĚŘIDLA (VČ. PAUŠÁLU ZA DOPRAVU) PO DEMONTÁŽI PRO NEPLACENÍ  

 

Jedná se o službu, kterou plně realizuje příslušný provozovatel distribuční soustavy. Cena se řídí 

platným ceníkem příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke kterému je odběrné místo 

připojeno. 

 

2. REKLAMAČNÍ PŘEZKOUŠENÍ PLYNOMĚRU NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA 

Jedná se o službu, kterou plně realizuje příslušný provozovatel distribuční soustavy. Cena se řídí 

platným ceníkem příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke kterému je odběrné místo 

připojeno. 

3. MIMOŘÁDNÉ FYZICKÉ ODEČTY MĚŘENÍ TYPU „C“ NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA 

 

Jedná se o službu, kterou plně realizuje příslušný provozovatel distribuční soustavy. Cena se řídí 

platným ceníkem příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke kterému je odběrné místo 

připojeno. 

 

4. MIMOŘÁDNÁ FAKTURACE NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA 

 

Jedná se o službu, kterou realizuje LAMA energy a.s. na základě žádosti zákazníka. Údaje o 

měření je možno získat:  

 

a) mimořádným fyzickým odečtem měřidla (viz. bod 3 ceníku) 

 - žádost zákazníka musí být doručena nejpozději 7 (sedm) dní před posledním dnem 

kalendářního měsíce a musí obsahovat: 

• číslo smlouvy 

• jméno a příjmení/ obchodní jméno zákazníka 

• adresu odběrného místa 

• EIC kód odběrného místa 

 

Cena je rovna součtu ceny dle bodu 3 Ceníku a 100,- Kč za vystavení mimořádné faktury za každé 

odběrné místo. Služba bude vyúčtována nejpozději do 14 dní po vystavení mimořádné faktury. 

 

b) samoodečtem měřidla 

 

- žádost zákazníka musí být doručena nejpozději 1 (první) pracovní den kalendářního 

měsíce a musí obsahovat: 

• číslo smlouvy 

• jméno a příjmení/ obchodní jméno zákazníka 

• adresu odběrného místa 

• EIC kód odběrného místa 

• číslo plynoměru 

CENÍK SLUŽEB – ZEMNÍ PLYN 

https://www.lamaenergy.cz/
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• stav plynoměru (v černém poli) 

Cena je rovna 100,- Kč za vystavení mimořádné faktury za každé odběrné místo. Služba bude vyúčtována 

nejpozději do 14 dní po vystavení mimořádné faktury. 

 

5. POPLATEK ZA VYSTAVENÍ UPOMÍNKY 

 

V případě vystavení 2. a 3. upomínky z důvodu neplacení bude účtován poplatek 200,- Kč  

 

6. PŘEPLATEK, NEDOPLATEK 

Částka přeplatku nebo nedoplatku, který není předmětem finančního vyrovnání, je 200,- Kč a 

Obchodník je oprávněn ho převést do dalšího fakturačního období 

 

 

 

Ceník je platný od 1. 11. 2011 

V Hradci nad Moravicí, dne 30. 9. 2011     za LAMA energy a.s. 

Ing. Pavel Stuchlík, prokurista v.r. 

https://www.lamaenergy.cz/

