PRE PROUD

Podmínky
PRE PROUD KOMFORT KLASIK 24
(D01d, D02d)
Jednotarifový produkt vhodný pro domácnosti s běžným využitím elektřiny.

KOMFORT

PRE PROUD KOMFORT AKU 8
(D25d, D26d)
Dvoutarifový produkt vhodný pro domácnosti vybavené akumulačními
spotřebiči. Podmínkou je instalace akumulačního elektrického spotřebiče
pro vytápění nebo ohřev vody. Odběratel musí zajistit technické blokování
akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
PRE PROUD KOMFORT E MOBILITA
(D27d)
Dvoutarifový produkt určený odběratelům, kteří věrohodným způsobem
doloží vlastnické nebo užívací právo k elektromobilu.
PRE PROUD KOMFORT KOMBI 16
(D35d)
Dvoutarifový produkt pro domácnosti se smíšeným vytápěním. V odběrném
místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče
pro vytápění. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části
v dobách platnosti vysokého tarifu. Tato sazba mohla být přiznána pouze
do 31. března 2016.*
PRE PROUD KOMFORT PŘÍMOTOP 20
(D45d)
Dvoutarifový produkt pro domácnosti s přímotopným vytápěním. Podmínkou
je instalace přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu.
Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů
v dobách platnosti vysokého tarifu. Tato sazba mohla být přiznána pouze
do 31. března 2016.*
PRE PROUD KOMFORT TČ 22
(D55d, D56d)
Dvoutarifový produkt pro vytápění s tepelným čerpadlem. Odběratel musí
věrohodným způsobem doložit instalaci a používání systému vytápění
s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného
objektu. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických
spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. Sazba D55d mohla být
přiznána pouze do 31. března 2005, sazba D56d mohla být přiznána pouze
do 31. března 2016.*
PRE PROUD KOMFORT TOPENÍ 20
(D57d)
Dvoutarifový produkt pro odběrná místa s řádně instalovanými
a používanými přímotopnými nebo hybridními elektrickými spotřebiči
pro vytápění objektu nebo systémem vytápění s tepelným čerpadlem. Časové
vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové
délce max. 20 hodin denně. Odběratel musí zajistit technické blokování
topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě
pohonu kompresoru tepelného čerpadla. Tato sazba může být přiznána
od 1. dubna 2016.*
PRE PROUD KOMFORT VÍKEND 24
(D61d)
Dvoutarifový produkt vhodný pro objekty s víkendovým režimem. Doba
platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin
do neděle 22.00 hodin
*	Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby
distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016,
platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

Zákaznická linka PRE
Tel.: 267 055 555, 840 550 055
Fax: 267 055 505
E-mail: pre@pre.cz
Provozní doba: Po–Pá 7.00–20.00
Záznamník: 20.00–7.00

Zákaznické centrum PRE
Praha 1, Jungmannova 31 (Palác Adria)
Praha 4, Vladimírova 18
Provozní doba:
Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00

Centrum služeb PRE
Praha 1, Jungmannova 28 (Palác TeTa)
Tel.: 267 055 555, 840 550 055
E-mail: centrum.sluzeb@pre.cz
www.premereni.cz/sluzby
Provozní doba:
Po–Čt 9.00–18.00, Pá 9.00–12.00

Pražská energetika, a. s., je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle
normy ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu
dle normy ČSN EN ISO 14001 a ocenění Bezpečný podnik.
Přehled cen elektřiny je redakčně krácen, úplné znění naleznete v Ceníku
elektřiny pro domácnosti na www.pre.cz.

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
www.pre.cz

Přehled cen elektřiny
pro domácnosti

Ceník PRE PROUD KOMFORT platný od 1. 4. 2016

PRE PROUD
CENA ZA DODÁVKU
ELEKTŘINY1)

KOMFORT

KLASIK 24

produkt
nízký tarif

AKU 8

---

E MOBILITA

8 hodin

8 hodin

KOMBI 16
16 hodin

PŘÍMOTOP 20
20 hodin

TČ 22

22 hodin

TOPENÍ 20
20 hodin

VÍKEND 24

Pá 12.00 - Ne 22.00

Cena za spotřebovanou elektřinu
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)

1,393 (1,686)

1,210 (1,464)

0,886 (1,072)

0,886 (1,072)

1,015 (1,228)

1,222 (1,479)

1,077 (1,303)

1,191 (1,441)

0,747 (0,904)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

79,00 (95,59)

D27d

D35d

D45d

D55d
D56d

D57d

D61d

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

79,00 (95,59)

D01d

D02d

D25d

D26d

1466,12 (1774,01)

656,98 (794,95)

1466,12 (1774,01)

221,49 (268,00)

221,49 (268,00)

221,49 (268,00)

145,46 (176,01)

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)

124,31 (150,42)

137,44 (166,30)

Cena za distribuované množství elektřiny
ve vysokém tarifu

Kč/MWh

v nízkém tarifu

Kč/MWh

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

CENY ZA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY2)

Cena za příkon podle velikosti hlavního jističe před elektroměrem
do 3x10 A a do 1x25 A včetně

Kč/měsíc

7,00 (8,47)

36,00 (43,56)

45,00 (54,45)

81,00 (98,01)

45,00 (54,45)

95,00 (114,95)

104,00 (125,84)

104,00 (125,84)

117,00 (141,57)

7,00 (8,47)

nad 3x10 A do 3x16 A včetně

Kč/měsíc

12,00 (14,52)

57,00 (68,97)

72,00 (87,12)

130,00 (157,30)

72,00 (87,12)

151,00 (182,71)

166,00 (200,86)

166,00 (200,86)

187,00 (226,27)

11,00 (13,31)

nad 3x16 A do 3x20 A včetně

Kč/měsíc

14,00 (16,94)

71,00 (85,91)

90,00 (108,90)

162,00 (196,02)

90,00 (108,90)

189,00 (228,69)

208,00 (251,68)

208,00 (251,68)

233,00 (281,93)

14,00 (16,94)

nad 3x20 A do 3x25 A včetně

Kč/měsíc

18,00 (21,78)

89,00 (107,69)

113,00 (136,73)

203,00 (245,63)

113,00 (136,73)

236,00 (285,56)

260,00 (314,60)

260,00 (314,60)

292,00 (353,32)

17,00 (20,57)

nad 3x25 A do 3x32 A včetně

Kč/měsíc

23,00 (27,83)

114,00 (137,94)

145,00 (175,45)

259,00 (313,39)

145,00 (175,45)

302,00 (365,42)

333,00 (402,93)

333,00 (402,93)

374,00 (452,54)

22,00 (26,62)

nad 3x32 A do 3x40 A včetně

Kč/měsíc

29,00 (35,09)

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)

474,00 (573,54)

28,00 (33,88)

nad 3x40 A do 3x50 A včetně

Kč/měsíc

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)

715,00 (865,15)

35,00 (42,35)

nad 3x50 A do 3x63 A včetně

Kč/měsíc

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)

1053,00 (1274,13)

44,00 (53,24)

nad 3x63 A do 3x80 A včetně

Kč/měsíc

—

—

—

—

—

—

—

—

1746,00 (2112,66)

—

nad 3x80 A do 3x100 A včetně

Kč/měsíc

—

—

—

—

—

—

—

—

3227,00 (3904,67)

—

nad 3x100 A do 3x125 A včetně

Kč/měsíc

—

—

—

—

—

—

—

—

7193,00 (8703,53)

—

nad 3x125 A do 3x160 A včetně

Kč/měsíc

—

—

—

—

—

—

—

9207,00 (11140,47)

—

nad 3x63 A (nad 3x160 A u D57d)

Kč/A/měsíc

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)

57,55 (69,64)

0,69 (0,83)

nad 1x25 A

Kč/A/měsíc

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)

19,18 (23,21)

0,23 (0,28)

—

Cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie3)
jednofázové připojení

Kč/A/měsíc

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

23,96 (28,99)

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)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

71,88 (86,97)

Kč/MWh

99,71 (120,65)

99,71 (120,65)

99,71 (120,65)

99,71 (120,65)

99,71 (120,65)

99,71 (120,65)

99,71 (120,65)

99,71 (120,65)

99,71 (120,65)

6,58 (7,96)

6,58 (7,96)

6,58 (7,96)

Cena za systémové služby
99,71 (120,65)

Cena za činnost operátora trhu pro každé odběrné místo
Kč/měsíc

6,58 (7,96)

6,58 (7,96)

6,58 (7,96)

6,58 (7,96)

6,58 (7,96)

6,58 (7,96)

6,58 (7,96)

Ceny uvedené tučně jsou bez DPH, ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH ve výši 21 %. Ceny za dodávku elektřiny neobsahují daň z elektřiny, jejíž výše ke dni vydání tohoto ceníku činí 28,30 Kč/MWh. 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.
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.

