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Verze 202204 

CENÍK A SÍŤ NABÍJENÍ PRO ELEKTROMOBILY 

Ceník a síť nabíjení pro elektromobily s kartami od LeasePlanu v rámci operativního leasingu nebo správy 
vozidel (nebo též jen „Ceník a síť nabíjení pro elektromobily“) určuje síť a aktuální cenové podmínky nabíjení 
elektřiny v rámci služeb poskytovaných společností LeasePlan Česká republika, s.r.o., (dále jen LP) 
a doplňuje Rámcovou smlouvu a Všeobecné podmínky operativního leasingu. 

Ceník a síť nabíjení elektromobilů  

Ceny nabíjení a stání  

LeasePlan charging card PRE | ČEZ | E.ON         LeasePlan charging card ČEZ  

 
 

 PRE E.ON ČEZ 
Ionity (ČR 

a Evropa) 
EnBW 
(Německo) 

SMATRICS 
(Rakousko) 

 

 
 
ČEZ 

 Typ 
dobíjení Cena (Kč bez DPH/kWh) 

 Typ 
dobíjení 

Cena (Kč bez 
DPH/kWh) 

AC 4,96 5,70 9,20 - 9,09 8,6  AC 4,96 

DC 5,79 7,13 11,50 - 14,05 10,7  DC 6,61 

UFC 7,44 7,13 13,80 19,83 - 12,8  UFC 8,26 

Volné 
minuty 

Cena při překročení volných minut  
(Kč bez DPH/min) 

 
Volné 
minuty 

Cena při překročení 
volných minut (Kč bez 

DPH/min) 

AC 0,41 0,24 - - 1,65 -  AC 1,65 

DC 0,83 0,47 - - 2,48 -  DC 1,65 

UFC 1,65 0,47 - - - -  UFC 1,65 

Počet volných minut  Počet volných minut 

AC 120 0 - - 240 -  AC 480 

DC 60 0 - - 120 -  DC 90 

UFC 30 0 - - - -  UFC 90 
     

Vždy je dodáván balíček karet, který zahrnuje dvě karty: LeasePlan nabíjecí karta PRE | ČEZ | E.ON 
a LeasePlan nabíjecí karta ČEZ. 
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Způsob úhrady  

Skutečně čerpané náklady související s nabíjením elektromobilů jsou fakturovány zpravidla na začátku 
druhého měsíce následujícího po jejich čerpání.  

Na faktuře se dle cen výše mohou objevit zpravidla tyto typy položek:  

- Nabíjení elektro – za samotné odebrané kWh, 
- Stání elektro – za překročení volných minut. 

 

Vysvětlení pojmů 

Typy dobíjení 

Typ dobíjení AC – dobíjení z konektoru střídavého dobíjení (typ konektoru např. Mennekes) 

Typ dobíjení DC – dobíjení z konektoru stejnosměrného dobíjení na dobíjecí stanici o uvedeném 
maximálním výkonu až 99 kW (typ konektoru např. CHAdeMO, Combo-2) 

Typ dobíjení UFC - dobíjení z konektoru stejnosměrného dobíjení na dobíjecí stanici o uvedeném 
maximálním výkonu nad 99 kW. 

 

Stání elektro a volné minuty 

Někteří provozovatelé nabíjecích stanic uplatňují poplatky za stání, zpravidla stanovené sazbou za každou 
započatou minutu následující po uplynutí stanovených volných minut. Každý provozovatel může mít výpočet 
stanovený jinak, vždy je stanoveno na webových stránkách provozovatelů. Například ČEZ u DC dobíjení má 
stanoveno hrazení 91. a další minuty při dobíjení nebo 1. a další minuty po ukončení dobíjení podle toho, co 
nastane dříve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny ceny v Ceníku a síť nabíjení pro elektromobily jsou uvedeny bez DPH. Ke každé ceně bude vždy 
připočteno DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v době jejich účtování.  

Tento Ceník a síť nabíjení pro elektromobily poskytovaných v rámci operativního leasingu je platný od 
1.4.2022 a je zveřejněn v zákaznické zóně dostupné prostřednictvím internetové adresy 
„www.leaseplan.com“. 

Tento Ceník a síť nabíjení pro elektromobily nahrazuje jakýkoliv dříve vydaný a publikovaný Ceník a síť 
nabíjení pro elektromobily. 

V Praze, 28.3.2022 


