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 musí zajistit 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, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických
spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
(E) 	Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží
vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.
(F) Tato sazba může být přiznána od 1. 7. 2013.
(G) V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče
pro vytápění objektu.
(H)	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, pokud
odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů odpovídá
tepelným ztrátám vytápěného objektu.
(I)	V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro
ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D25d.
(J)	Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého
tarifu.
(K)	V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro
vytápění objektu.
(L)	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, pokud odběratel prokáže,
že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného
objektu.
(M)	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.
(N) 	Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách
platnosti vysokého tarifu.
(O)	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.
(P)	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.
(R)	Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě
pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
(S)	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.
(T)	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.
(U)	Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného
objektu.
(V) 	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.
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Přehled cen elektřiny
pro domácnosti
Ceník KOMFORT platný od 1. 1. 2016

KOMFORT

produkt

KLASIK 24

AKU 8

E MOBILITA

KOMBI 16

PŘÍMOTOP 20

TČ 22

VÍKEND 24

---

8 hodin

8 hodin

16 hodin

20 hodin

22 hodin

Pá 12.00 - Ne 22.00

nízký tarif

CENA SILOVÉ
ELEKTŘINY1)

Cena silové elektřiny
ve vysokém tarifu

Kč/kWh

v nízkém tarifu

Kč/kWh

1,192 (1,442)

1,490 (1,803)

1,490 (1,803)

1,339 (1,620)

1,420 (1,718)

1,259 (1,523)

1,210 (1,464)

0,886 (1,072)

0,886 (1,072)

1,015 (1,228)

1,222 (1,479)

1,077 (1,303)

0,747 (0,904)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

Měsíční plat za odběrné místo
Kč/měsíc
DISTRIBUČNÍ SAZBA
(PODMÍNKY)

79,00 (95,59)

D01d

D02d

79,00 (95,59)

D25d

D26d

D27d

D35d

D45d

D55d

D56d

(A) (B)

(B) (C) (D)

(E) (F)

(G) (H) (I) (J)

(I) (K) (L) (M) (N)

(I) (O) (P) (R)

(I)(R)(S)(T)(U)(V)

D61d

Plat za distribuované množství elektřiny
ve vysokém tarifu

Kč/MWh

v nízkém tarifu

Kč/MWh

do 3x10 A a do 1x25 A včetně

Kč

7,00 (8,47)

36,00 (43,56)

45,00 (54,45)

81,00 (98,01)

45,00 (54,45)

95,00 (114,95)

nad 3x10 A do 3x16 A včetně

Kč

12,00 (14,52)

57,00 (68,97)

72,00 (87,12)

130,00 (157,30)

72,00 (87,12)

nad 3x16 A do 3x20 A včetně

Kč

14,00 (16,94)

71,00 (85,91)

90,00 (108,90)

162,00 (196,02)

nad 3x20 A do 3x25 A včetně

Kč

18,00 (21,78)

89,00 (107,69)

113,00 (136,73)

nad 3x25 A do 3x32 A včetně

Kč

23,00 (27,83)

114,00 (137,94)

nad 3x32 A do 3x40 A včetně

Kč

29,00 (35,09)

nad 3x40 A do 3x50 A včetně

Kč

nad 3x50 A do 3x63 A včetně

Kč

nad 3x63 A
nad 1x25 A

1 991,66 (2409,91) 1515,56 (1833,83)

1466,12 (1774,01)

656,98 (794,95)

1466,12 (1774,01)

221,49 (268,00)

221,49 (268,00)

221,49 (268,00)

221,49 (268,00)

2297,98 (2780,56)

67,22 (81,34)

67,22 (81,34)

67,22 (81,34)

67,22 (81,34)

67,22 (81,34)

67,22 (81,34)

67,22 (81,34)

137,44 (166,30)

104,00 (125,84)

104,00 (125,84)

104,00 (125,84)

7,00 (8,47)

151,00 (182,71)

166,00 (200,86)

166,00 (200,86)

166,00 (200,86)

11,00 (13,31)

90,00 (108,90)

189,00 (228,69)

208,00 (251,68)

208,00 (251,68)

208,00 (251,68)

14,00 (16,94)

203,00 (245,63)

113,00 (136,73)

236,00 (285,56)

260,00 (314,60)

260,00 (314,60)

260,00 (314,60)

17,00 (20,57)

145,00 (175,45)

259,00 (313,39)

145,00 (175,45)

302,00 (365,42)

333,00 (402,93)

333,00 (402,93)

333,00 (402,93)

22,00 (26,62)

143,00 (173,03)

181,00 (219,01)

324,00 (392,04)

181,00 (219,01)

378,00 (457,38)

416,00 (503,36)

416,00 (503,36)

416,00 (503,36)

28,00 (33,88)

36,00 (43,56)

178,00 (215,38)

226,00 (273,46)

405,00 (490,05)

226,00 (273,46)

473,00 (572,33)

520,00 (629,20)

520,00 (629,20)

520,00 (629,20)

35,00 (42,35)

46,00 (55,66)

224,00 (271,04)

285,00 (344,85)

510,00 (617,10)

285,00 (344,85)

595,00 (719,95)

655,00 (792,55)

655,00 (792,55)

655,00 (792,55)

44,00 (53,24)

Kč/A

0,72 (0,87)

3,56 (4,31)

4,52 (5,47)

8,10 (9,80)

4,52 (5,47)

9,45 (11,43)

10,40 (12,58)

10,40 (12,58)

10,40 (12,58)

0,69 (0,83)

Kč/A

0,24 (0,29)

1,19 (1,44)

1,51 (1,83)

2,70 (3,27)

1,51 (1,83)

3,15 (3,81)

3,47 (4,20)

3,47 (4,20)

3,47 (4,20)

0,23 (0,28)

CENA ZA DISTRIBUCI ELEKTŘINY
A DALŠÍ PLATBY DANÉ PŘEDPISY2)

Měsíční plat za příkon podle velikosti hlavního jističe před elektroměrem

Cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

3)

jednofázové připojení

Kč/A/měsíc

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

třífázové připojení

Kč/A/měsíc

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

128,01 (154,89)

128,01 (154,89)

128,01 (154,89)

4,19 (5,07)

4,19 (5,07)

4,19 (5,07)

Cena za systémové služby a daň z elektřiny
Kč/MWh

128,01 (154,89)

128,01 (154,89)

128,01 (154,89)

128,01 (154,89)

128,01 (154,89)

128,01 (154,89)

128,01 (154,89)

Cena za činnost operátora trhu pro každé odběrné místo

4)

Kč/měsíc

4,19 (5,07)

4,19 (5,07)

4,19 (5,07)

4,19 (5,07)

4,19 (5,07)

4,19 (5,07)

4,19 (5,07)

Ceny uvedené tučně jsou bez DPH, ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. 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. 8/2015 (pro distribuční soustavu provozovanou PREdistribuce, a. s.). • 3) Maximální platba ceny na podporu elektřiny za odběrné místo za fakturované období je
určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z distribuční soustavy. • 4) Cena je uvedena bez poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu, jehož výši stanovuje vláda svým nařízením.
Cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, cena za systémové služby a cena za činnost operátora trhu jsou stanoveny dle rozhodnutí ERÚ č. 7/2015 a daň z elektřiny dle zákona č. 261/2007 Sb.
Cena za distribuci, cena za systémové služby, cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie a cena za činnost operátora trhu je stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a PRE ji nemůže žádným způsobem ovlivnit.

