Podmínky
(A) V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační
spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro
ohřev užitkové vody.
(B) Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů
v dobách platnosti vysokého tarifu.
(C) V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické
spotřebiče pro vytápění objektu.
(D) Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí
činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před
elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu
i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 %
příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak
odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá
tepelným ztrátám vytápěného objektu.
(E) V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické
spotřebiče pro vytápění objektu.
(F) Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických
spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro
ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně
50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem
v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže
je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než
50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem,
avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických
spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
(G) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační
spotřebič pro ohřev užitkové vody, potom pro tento spotřebič platí podmínky
sazby D25d.
(H) Odběratel zajistí technické blokování akumulační části v dobách platnosti
vysokého tarifu.
(I) V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické
spotřebiče pro vytápění objektu.
(J) Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně
instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové
vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu
odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném
místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový
příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu
odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel
prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným
ztrátám vytápěného objektu.
(K) Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze
pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena
samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
(L) Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů
v dobách platnosti vysokého tarifu.
(M) Sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu
do 31. března 2005. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření
první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny v této sazbě.
(N) Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi
věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně
nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož
výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
(O) Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě
kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
(P) Sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu
od 1. dubna 2005. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první
smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny v této sazbě.
(R) Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi
věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně
nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
(S) Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát
vytápěného objektu.
(T) Je-li vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem součástí společných částí
domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům
bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným
měřicím zařízením.

KOMFORT FIX
• Nová produktová řada pro domácnosti, která Vám zaručí pevnou cenu stálého
platu za odběrné místo po celou dobu platnosti smlouvy.
• Garance pevné ceny stálého platu na dobu dvou nebo tří let. Platnost produktu
končí vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku určeného délkou smlouvy
(2-letá nebo 3-letá varianta).
• U dvouleté varianty je garantovaná pevná cena stálého měsíčního platu 59,- Kč,
u tříleté varianty 49,- Kč za odběrné místo.
• Cena všech ostatních položek za elektřinu je stejná jako u základních produktů
řady KOMFORT.
• Tento produkt můžete využít pro jednotarifové i dvoutarifové odběry
s distribučními sazbami D01d, D02d, D25d, D26d, D35d, D45d, D55d a D56d.
• Produkty řady KOMFORT FIX je možné sjednat jen pro odběrná místa, u kterých
není platná smlouva na produkt KOMFORT+ GARANT2010, KOMFORT+ GARANT2011,
KOMFORT+ BONUS2010, KOMFORT+ NEO nebo produkt řady KOMFORT FIX.
• KOMFORT FIX je určen jak stávajícím odběratelům PRE, tak i novým zákazníkům
na celém území ČR.

KOMFORT FIX

Přehled sazeb a cen - česky
www.pre.cz/domacnosti/komfort-fix-ceny

Přehled cen elektřiny
pro domácnosti
Přehled cen elektřiny je redakčně krácen.
Další on-line produkty naleznete na www.pre.cz

Platí od 1. 1. 2012

KOMFORT
FIX

Dvouletá varianta
nízký tarif

KLASIK 24
2 2012

AKU 8
2 2012

KOMBI 16
2 2012

PŘÍMOTOP 20
2 2012

TČ 22
2 2012

Tříletá varianta
nízký tarif

KLASIK 24
3 2012

AKU 8
3 2012

KOMBI 16
3 2012

PŘÍMOTOP 20
3 2012

TČ 22
3 2012

1,507 (1,8084)

1,691 (2,0292)

1,756 (2,1072)

1,688 (2,0256)

1,651 (1,9812)

1,241 (1,4892)

1,331 (1,5972)

1,501 (1,8012)

1,412 (1,6944)

---

8 hodin

---

16 hodin

8 hodin

16 hodin

20 hodin

22 hodin

20 hodin

22 hodin

CENA SILOVÉ
ELEKTŘINY1)

Cena silové elektřiny

ve vysokém tarifu

Kč/kWh

v nízkém tarifu

Kč/kWh

Měsíční plat za odběrné místo

dvouletá varianta

Kč

59,00 (70,80)

59,00 (70,80)

59,00 (70,80)

59,00 (70,80)

59,00 (70,80)

tříletá varianta

Kč

49,00 (58,80)

49,00 (58,80)

49,00 (58,80)

49,00 (58,80)

49,00 (58,80)

DISTRIBUČNÍ SAZBA

D01d

(PODMÍNKY)

D02d

D25d

D26d

(A) (B)

(B) (C) (D)

D35d

D45d

(E) (F) (G) (H)

D55d

D56d

(G) (I) (J) (K) (L)

(G) (M) (N) (O)

(G) (O) (P) (R) (S) (T)

CENA ZA DISTRIBUCI ELEKTŘINY
A DALŠÍ PLATBY DANÉ LEGISLATIVOU2)

Plat za distribuované množství elektřiny

ve vysokém tarifu

Kč/MWh

v nízkém tarifu

Kč/MWh

2 110,69 (2 532,83)

1 606,19 (1 927,43)

1 553,79 (1 864,55)

633,09 (759,71)

202,49 (242,99)

202,49 (242,99)

202,49 (242,99)

202,49 (242,99)

19,90 (23,88)

19,90 (23,88)

19,90 (23,88)

19,90 (23,88)

19,90 (23,88)

19,90 (23,88)

40,00 (48,00)

93,00 (111,60)

Měsíční plat za příkon podle velikosti hlavního jističe před elektroměrem

do 3x10 A nebo do 1x25 A včetně

Kč

6,00 (7,20)

27,00 (32,40)

39,00 (46,80)

78,00 (93,60)

84,00 (100,80)

93,00 (111,60)

nad 3x10 A do 3x16 A včetně

Kč

10,00 (12,0)

43,00 (51,60)

62,00 (74,40)

125,00 (150,00)

134,00 (160,80)

149,00 (178,80)     

63,00 (75,60)

149,00 (178,80)

nad 3x16 A do 3x20 A včetně

Kč

12,00 (14,40)

54,00 (64,80)

78,00 (93,60)

156,00 (187,20)

168,00 (201,60)

186,00 (223,20)

79,00 (94,80)

186,00 (223,20)

nad 3x20 A do 3x25 A včetně

Kč

15,00 (18,00)

68,00 (81,60)

98,00 (117,60)

195,00 (234,00)

210,00 (252,00)

233,00 (279,60)

99,00 (118,80)

233,00 (279,60)

nad 3x25 A do 3x32 A včetně

Kč

19,00 (22,80)

86,00 (103,20)

125,00 (150,00)

250,00 (300,00)

269,00 (322,80)

298,00 (357,60)

127,00 (152,40)

298,00 (357,60)

nad 3x32 A do 3x40 A včetně

Kč

24,00 (28,80)

108,00 (129,60)

156,00 (187,20)

312,00 (374,40)

336,00 (403,20)

372,00 (446,40)

158,00 (189,60)

372,00 (446,40)

nad 3x40 A do 3x50 A včetně

Kč

30,00 (36,00)

135,00 (162,00)

195,00 (234,00)

390,00 (468,00)

420,00 (504,00)

465,00 (558,00)

198,00 (237,60)

465,00 (558,00)

nad 3x50 A do 3x63 A včetně

Kč

38,00 (45,60)

170,00 (204,00)

246,00 (295,20)

491,00 (589,20)

529,00 (634,80)

586,00 (703,20)

249,00 (298,80)

586,00 (703,20)

nad 3x63 A

Kč/A

0,60 (0,72)

2,70 (3,24)

3,90 (4,68)

7,80 (9,36)

8,40 (10,08)

9,30 (11,16)

3,90 (4,68)

9,30 (11,16)

nad 1x25 A

Kč/A

0,20 (0,24)

0,90 (1,08)

1,30 (1,56)

2,60 (3,12)

2,80 (3,36)

3,10 (3,72)

1,30 (1,56)

3,10 (3,72)

598,27 (717,92)

598,27 (717,92)

598,27 (717,92)

Cena dalších regulovaných služeb a daň z elektřiny

3)

Kč/MWh

598,27 (717,92)

598,27 (717,92)

598,27 (717,92)

598,27 (717,92)

598,27 (717,92)

ve vysokém tarifu

Kč/kWh

4,21596 (5,05915)

3,71146 (4,45375)

3,84306 (4,61167)

2,92236 (3,50683)

2,55676 (3,06811)

2,48876 (2,98651)

2,45176 (2,94211)

2,45176 (2,94211)

v nízkém tarifu

Kč/kWh

1,85917 (2,23100)

1,85917 (2,23100)

1,94917 (2,33900)

2,11917 (2,54300)

2,03017 (2,43620)

2,03017 (2,43620)

SOUHRNNÁ
CENA ELEKTŘINY

Cena za spotřebovanou elektřinu

Měsíční plat celkem

dvouletá varianta

Kč

59,00 + plat dle příslušné hodnoty jističe

tříletá varianta

Kč

49,00 + plat dle příslušné hodnoty jističe

(70,80 + plat dle příslušné hodnoty jističe s DPH)
(58,80 + plat dle příslušné hodnoty jističe s DPH)

59,00 + plat dle příslušné hodnoty jističe (70,80 + plat dle příslušné hodnoty jističe s DPH)
49,00 + plat dle příslušné hodnoty jističe (58,80 + plat dle příslušné hodnoty jističe s DPH)

Ceny uvedené tučně jsou bez DPH, ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Souhrnné ceny a ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokrouhleny.
Poznámky: 1) produkty lze kombinovat pouze s distribučními sazbami v příslušném sloupci • 2) dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2011 (pro distribuční soustavu provozovanou PREdistribuce, a. s.) • 3) jedná se o součet ceny systémových služeb, ceny na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny
a tepla, ceny za činnost zúčtování Operátora trhu, a.s., dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2011 a daně z elektřiny dle zákona č. 261/2007 Sb., platí se za každou spotřebovanou MWh, a to ve VT i NT
Cena za distribuci, cena za systémové služby na úrovni přenosové soustavy, cena za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a cena za zúčtování operátora trhu jsou stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a PRE je nemůže žádným způsobem ovlivnit.

