Česká energie od A až do Z

Produktová řada: AZ

Elektřina

Ceny elektřiny pro zákazníky z řad domácností
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH; sazba DPH je 21% (aktuální dle platných právních předpisů, její výše
se v souladu s těmito předpisy může měnit). Ceník stanovuje ceny za odebranou elektřinu a ostatní
služby dodávky elektřiny. Cena distribuce a ostatních služeb se řídí platným cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu. Tyto ceny nejsou vzhledem k charakteru produktové řady v ceníku
uvedeny a Zákazník se s nimi může seznámit na www.eru.cz.
Tento ceník je platný do 31.12.2019 . Počínaje prvním dnem po skončení platnosti tohoto ceníku
bude cena za elektřinu účtována dle platného ceníku produktu AZ Elektřina.

Distribuční
sazba

Obchodní sazby dle
spotřeby

Cena za elektřinu v Kč za
MWh ve vysokém tarifu

Cena za elektřinu v
Kč za MWh v nízkém
tarifu

Měsíční platba
v Kč
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Standard AZ

1213

-

60

D26d
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Akumulace 8 AZ

1511

895

60

D35d

Akumulace 16 AZ

1618

1141

60

D45d

Přímotop AZ

1448

1261

60

D56d
D57d

Tepelné čerpadlo AZ

1313

1261

60

D61d

Víkend AZ

1341

1111

60

Regulované platby, jejichž výši stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Od roku 2008 je součástí ceny elektřiny také daň
z elektřiny. Sazba daně je 28,30 Kč bez DPH/MWh a odvádí ji za zákazníky dodavatel. Všechny ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH.
Podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba. VT–vysoký tarif, NT– nízký tarif, MWh–
megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh).
Standard AZ – Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo. Ideální řešení pro standardní domácnosti, které elektrický
proud nevyužívají k topení ani k ohřevu vody. Akumulace 8 AZ – Dvoutarifový produkt vhodný pro domácnosti s větším množstvím
akumulačních spotřebičů využívaných k ohřevu vody nebo k topení. Akumulace 16 AZ – Dvoutarifový produkt pro domácnosti
s akumulačními spotřebiči pro ohřev teplé vody a spotřebiči pro hybridní elektrické vytápění. Přímotop AZ – Dvoutarifový produkt
určený pro domácnosti vytápěné prostřednictvím přímotopů. Tepelné čerpadlo AZ – Dvoutarifový produkt určený pro domácnosti
používající k vytápění tepelné čerpadlo. Víkend AZ –Sazba určena pro rekreační objekty s odběrem v pásmu NT o víkendech.
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