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1 MWh = 1 000 kWh

Podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná 
distribuční sazba.

D01d – jednotarifová sazba pro malou spotřebu

D02d – jednotarifová sazba pro střední spotřebu

D25d, D26d a D27d – dvoutarifové sazby s operativním 
řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

D35d – dvoutarifová sazba s operativním řízením doby 
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

D45d – dvoutarifová sazba s operativním řízením doby 
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

D55d – dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným 
čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005
s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu
po dobu 22 hodin

D56d – dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným 
čerpadlem uvedeným do provozu od 1. 4. 2005
s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu
po dobu 22 hodin

D61d – dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

Podrobné podmínky přiznání sazeb naleznete v platném 
cenovém rozhodnutí ERÚ.

Struktura celkové platby za elektřinu:

1. Cena za dodávku silové elektřiny
 – stálý měsíční plat (Kč/měsíc)
 –  cena silové elektřiny ve vysokém tarifu (Kč/MWh)
 –  cena silové elektřiny v nízkém tarifu (Kč/MWh)

2. Cena za distribuci elektřiny
 – měsíční plat za rezervovaný příkon dle jmenovité 

proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem 
(Kč/měsíc)

 – cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém 
tarifu VT (Kč/MWh)

 – cena za distribuované množství elektřiny v nízkém
tarifu NT (Kč/MWh)

3. Cena ostatních služeb
 – cena systémových služeb (Kč/MWh)
 – cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů (Kč/MWh)
 – cena za činnost Operátora trhu s elektřinou OTE 

(Kč/MWh)

CENÍK ELEKTŘINY V KATEGORII DOMÁCNOST, 
pro zákazníky společnosti RWE Energie, s.r.o., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s. nebo k místně příslušné lokální 
distribuční soustavě, která platnost a výši cen za distribuci elektřiny stanovené ERÚ od ČEZ Distribuce, a.s. přebírá. Ceník je účinný od 1. 1. 2014

RWE elektřina Standard

OBCHODNÍ PRODUKT STANDARD AKU 8 AKU 16 PŘÍMOTOP TEPELNÉ ČERPADLO VÍKEND

1. Cena za dodávku silové elektřiny

stálý měsíční plat Kč/měsíc 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

cena silové elektřiny ve vysokém tarifu Kč/MWh 1 188,00 1 480,00 1 585,00 1 419,00 1 211,00 1 314,00

cena silové elektřiny v nízkém tarifu Kč/MWh – 877,00 1 118,00 1 235,00 1 164,00 1 088,00

DISTRIBUČNÍ SAZBA D01d D02d D25d D26d D27d D35d D45d D55d D56d D61d

2. Cena za distribuci elektřiny

měsíční plat za rezervovaný příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

do 3x10 A, do 1x25 A včetně Kč/měsíc 6,00 28,00 44,00 81,00 44,00 102,00 120,00 46,00 120,00 9,00

nad 3x10 A, do 3x16 A včetně Kč/měsíc 10,00 45,00 71,00 130,00 71,00 163,00 192,00 74,00 192,00 15,00

nad 3x16 A, do 3x20 A včetně Kč/měsíc 13,00 57,00 88,00 162,00 88,00 204,00 240,00 92,00 240,00 19,00

nad 3x20 A, do 3x25 A včetně Kč/měsíc 16,00 71,00 110,00 203,00 110,00 255,00 300,00 116,00 300,00 24,00

nad 3x25 A, do 3x32 A včetně Kč/měsíc 20,00 91,00 141,00 259,00 141,00 326,00 384,00 148,00 384,00 30,00

nad 3x32 A, do 3x40 A včetně Kč/měsíc 25,00 113,00 176,00 324,00 176,00 408,00 480,00 185,00 480,00 38,00

nad 3x40 A, do 3x50 A včetně Kč/měsíc 32,00 142,00 221,00 405,00 221,00 510,00 600,00 231,00 600,00 47,00

nad 3x50 A, do 3x63 A včetně Kč/měsíc 40,00 179,00 278,00 510,00 278,00 643,00 756,00 291,00 756,00 60,00

nad 3x63 A za každý 1 A Kč/měsíc 0,63 2,84 4,41 8,10 4,41 10,20 12,00 4,62 12,00 0,95

nad 1x25 A za každý 1 A Kč/měsíc 0,21 0,95 1,47 2,70 1,47 3,40 4,00 1,54 4,00 0,32

cena za distribuované množství elektřiny

– ve vysokém tarifu Kč/MWh 2 213,56 1 656,76 1 727,62 579,23 1 727,62 249,98 249,98 249,98 249,98 2 990,72

– v nízkém tarifu Kč/MWh 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94 96,33

3. Ceny ostatních služeb

cena systémových služeb Kč/MWh 105,27 105,27 105,27 105,27 105,27 105,27 105,27 105,27 105,27 105,27

cena na podporu výkupu elektřiny z obnovit. zdrojů Kč/MWh 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00

cena za činnost zúčtování OTE Kč/MWh 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94

Daň z elektřiny

sazba daně z elektřiny Kč/MWh 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30 28,30

Ceny jsou platné od 1. 1. 2015

CELKOVÁ JEDNOTKOVÁ CENA

měsíční plat celkem Kč/měsíc 60,00 + plat za příkon dle sazby distribuce a hodnoty jističe

cena za vysoký tarif celkem Kč/MWh 4 037,07 3 480,27 3 843,13 2 694,74 3 843,13 2 470,49 2 304,49 2 096,49 2 096,49 4 940,23

cena za nízký tarif celkem Kč/MWh – – 1 549,45 1 549,45 1 549,45 1 790,45 1 907,45 1 836,45 1 836,45 1 819,84

CELKOVÁ JEDNOTKOVÁ CENA S DPH**

měsíční plat celkem Kč/měsíc 72,60 + plat za příkon dle sazby distribuce a hodnoty jističe

cena za vysoký tarif celkem Kč/MWh 4 884,85 4 211,13 4 650,19 3 260,64 4 650,19 2 989,29 2 788,43 2 536,75 2 536,75 5 977,68

cena za nízký tarif celkem Kč/MWh – – 1 874,83 1 874,83 1 874,83 2 166,44 2 308,01 2 222,10 2 222,10 2 202,01

Ceny jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak. Sazba DPH je 21 %.
* Konečná cena s DPH je pouze orientační
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CENÍK SLUŽEB
PRO PRODUKTOVOU ŘADU RWE ELEKTŘINA STANDARD

A. Ceny služeb prováděných distributorem

Na základě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, souvisejících platných obchodních podmínek
sdružených služeb dodávky a případného zprostředkovatelského závazku mezi RWE a Zákazníkem, týkajícího se 
smlouvy o připojení, je Zákazník povinen uhradit náklady vzniklé RWE v souvislosti s poskytnutím služeb Provozovatele
distribuční soustavy (dále jen „PDS“) spojených se zahájením, přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky/
distribuce elektřiny, přezkoušením měřicího zařízení, mimořádným odečtem (včetně zastavených úkonů a marných 
výjezdů), mimořádnou fakturací, se zasíláním výzev, upomínek a obdobných listin ke splnění povinností Zákazníka 
vyplývajících ze Smlouvy, a to ve výši odpovídající cenám uvedeným v aktuálním ceníku PDS (zpravidla zveřejňovaném 
na jeho webových stránkách) v distribuční zóně, do níž náleží odběrné místo Zákazníka. S těmito aktuálními cenami 
se Zákazník může seznámit též na kontaktních místech RWE za předpokladu, že jsou takové ceníky dostupné na 
webových stránkách PDS. RWE nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů v těchto cenících.
V souvislosti s výše uvedenými službami PDS je RWE oprávněna Zákazníkovi účtovat také jednorázový poplatek zahrnující 
její náklady na administraci služeb ve výši 100 Kč vč. DPH (82,64 Kč bez DPH)1) za každý jednotlivý úkon/službu.
1)  Aktuální sazba DPH je 21 %; cena bez DPH je informativní a může být změněna v případě změny sazby DPH.

B. Ceny zpoplatněných služeb RWE

RWE je oprávněna zpoplatnit vybrané služby poskytované Zákazníkům s uzavřenou Smlouvou o sdružených
službách dodávky elektřiny. Čerpání zpoplatněných služeb uvedených v tomto ceníku Zákazníkem není podmínkou 
pro naplnění účelu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, proto se právo Zákazníka na odstoupení 
od Smlouvy při změně cen v tomto ceníku uvedených neuplatní.

vydaný držitelem licence pro obchod s elektřinou: RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 – Strašnice, 
IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209, zápis v obchodním rejstříku: MěS v Praze, sp. zn.: C 220583 (dále jen „RWE”)
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Cena služby

Služby RWE3) Kč bez DPH1) Kč s DPH

Informace k fakturaci, pohledávkám, smluvnímu vztahu zdarma zdarma

Zpracování požadavků spojených se změnou smluvních údajů zdarma zdarma

Tarifní poradenství zdarma zdarma

Vystavení dohody o splátkách dluhu2) 247,72 300,00

Vystavení mimořádné faktury v elektronické podobě 41,32 50,00

Vystavení mimořádné faktury v listinné podobě 82,64 100,00

Vystavení potvrzení o bezdlužnosti 82,64 100,00

Ruční přeúčtování platby 82,64 100,00

Vyhledání v archivu, zhotovení a zaslání opisu smluvní dokumentace 247,72 300,00

Zaslání doporučené písemné výzvy (upomínky) ke splnění povinnosti ze Smlouvy 41,32 50,00
1)  Aktuální sazba DPH je 21 %; cena bez DPH je informativní a může být změněna v případě změny sazby DPH.
2) Na uzavření takové dohody nemá zákazník právní nárok.
3)  Tyto služby mohou být vyúčtovány samostatnou fakturou, v upomínce či výzvě k úhradě, popř. spolu s fakturou při vyúčtování dodávky elektřiny, 

případně bezprostředně při poskytnutí služby nebo zahrnuty do rámce dohody o splátkách dluhu. V případě služby „Vyhledání v archivu, zhotovení 
a zaslání opisu smluvní dokumentace“ je Zákazník povinen uhradit cenu služby před jejím poskytnutím ze strany RWE, přičemž RWE službu poskytne 
bez zbytečného odkladu po připsání platby na bankovní účet RWE uvedený na platebním dokladu nebo po uhrazení služby platební kartou. Veškeré 
platby se provádí některou z bezhotovostních forem úhrady.

Ustanovení tohoto Ceníku služeb mají přednost před ustanoveními platných obchodních podmínek sdružených služeb 
dodávky, jsou-li s nimi v rozporu.

Tento ceník pro produktovou řadu RWE elektřina Standard byl vydán dne 23. 4. 2014 s účinností od 23. 4. 2014.


