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Ceník poplatků platný od 1. 9. 2014 zahrnuje následující poplatky vztahující se na odběrné 

místo související s odběrem elektrické energie/zemního plynu uvedené v Kč vč. DPH, 

poplatky za upomínky nepodléhají účtování DPH:

Smluvní poplatek podle ustanovení čl. K, odst. 8., 9., 10 VOP týkající se předčasného 

ukončení Smlouvy činí pro domácnosti za každé odběrné místo 6 050 Kč. SMS upomínka a 

první upomínka není zpoplatněna. Každá další upomínka je zpoplatněna částkou 200 Kč. 

Poplatek za poslední výzvu před přerušením dodávky činí 400 Kč. Poplatek za přerušení 

dodávek (hladina NN) a poplatek za znovupřipojení (hladina NN) činí 907,50 Kč. Poplatek za 

náklady spojené se zahájením procesu přerušení dodávky činí 807,07 Kč. Poplatek za náklady 

na marný výjezd technika činí 726 Kč, který je účtován již v případě vystavení pracovního 

příkazu technikovi. Poplatek distribuční společnosti související s vystavením mimořádné 

vyúčtovací faktury u zemního plynu činí dle platného ceníku v distribučním území RWE 

GasNet, s.r.o. 83,49 Kč, v distribučním území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. činí 93,17 

Kč. Poplatek za mimořádný odečet spotřeby zemního plynu provedený technikem distribuční 

společnosti dle platného ceníku distribuční společnosti činí v distribučním území RWE 

GasNet, s.r.o. 323,07 Kč, v distribučním území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. činí 

302,50 Kč. Vystavení mimořádné vyúčtovací faktury na základě požadavku zákazníka a 

nahlášeného samoodečtu k 31.12. není zpoplatněno. Vystavení opisu faktury/ daňového 

dokladu na žádost zákazníka není zpoplatněno. Poplatek za sjednání vystavení splátkového 

kalendáře činí 121/242 Kč. NN = nízké napětí (0,4-1kV), VN = vysoké napětí (1-52kV), VVN = 

velmi vysoké napětí (52-300kV)
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D01d 6,00 10,00 13,00 16,00 20,00 25,00 32,00 40,00 0,63 0,21 2047,76 - 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1110,00 - 3793,27 -

(7,26) (12,1) (15,73) (19,36) (24,2) (30,25) (38,72) (48,4) (0,76) (0,25) (2477,79) - (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1343,1) - (4589,86) -

D02d 28,00 45,00 57,00 71,00 91,00 113,00 142,00 179,00 2,84 0,95 1559,27 - 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1110,00 - 3304,78 -

(33,88) (54,45) (68,97) (85,91) (110,11) (136,73) (171,82) (216,59) (3,44) (1,15) (1886,72) - (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1343,1) - (3998,78) -

D25d 41,00 66,00 82,00 102,00 131,00 164,00 205,00 258,00 4,10 1,37 1508,54 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1411,00 825,00 3555,05 # 1484,88

(49,61) (79,86) (99,22) (123,42) (158,51) (198,44) (248,05) (312,18) (4,96) (1,66) (1825,33) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1707,31) (998,25) (4301,61) (1796,7)

D26d 81,00 130,00 162,00 203,00 259,00 324,00 405,00 510,00 8,10 2,70 617,05 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1411,00 825,00 2663,56 1484,88

(98,01) (157,3) (196,02) (245,63) (313,39) (392,04) (490,05) (617,1) (9,8) (3,27) (746,63) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1707,31) (998,25) (3222,91) (1796,7)

D35d 90,00 144,00 180,00 225,00 288,00 360,00 450,00 567,00 9,00 3,00 210,84 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1269,00 948,00 2115,35 1607,88

(108,9) (174,24) (217,8) (272,25) (348,48) (435,6) (544,5) (686,07) (10,89) (3,63) (255,12) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1535,49) (1147,08) (2559,57) (1945,53)

D45d 99,00 158,00 198,00 248,00 317,00 396,00 495,00 624,00 9,90 3,30 210,84 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1376,00 1179,00 2222,35 1838,88

(119,79) (191,18) (239,58) (300,08) (383,57) (479,16) (598,95) (755,04) (11,98) (3,99) (255,12) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1664,96) (1426,59) (2689,04) (2225,04)

D55d 46,00 74,00 92,00 116,00 148,00 185,00 231,00 291,00 4,62 1,54 210,84 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1217,00 1037,00 2063,35 1696,88

(55,66) (89,54) (111,32) (140,36) (179,08) (223,85) (279,51) (352,11) (5,59) (1,86) (255,12) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1472,57) (1254,77) (2496,65) (2053,22)

D56d 99,00 158,00 198,00 248,00 317,00 396,00 495,00 624,00 9,90 3,30 210,84 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1217,00 1037,00 2063,35 1696,88

(119,79) (191,18) (239,58) (300,08) (383,57) (479,16) (598,95) (755,04) (11,98) (3,99) (255,12) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1472,57) (1254,77) (2496,65) (2053,22)

D61d 6,00 10,00 13,00 16,00 20,00 25,00 32,00 40,00 0,63 0,21 2362,06 58,58 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1141,00 683,00 4138,57 1377,09

(7,26) (12,1) (15,73) (19,36) (24,2) (30,25) (38,72) (48,4) (0,76) (0,25) (2858,09) (70,88) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1380,61) (826,43) (5007,67) (1666,28)

Produkt KONEČNÁ CENASILOVÁ ELEKTŘINAREGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY

Měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

CENA ZA DISTRIBUCI V SÍTI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Cena za distribuované 

množství elektřiny

Ostatní služby Kč / MWh

V tomto ceníku najdete jak cenu silové elektřiny, tak i 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 (v závorce 

ceny s DPH). Sazba DPH je 21 % (aktuální dle platných právních předpisů). Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba. VT – vysoký tarif, NT – nízký tarif, MWh – megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh). 

Domácnost Klasik – Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo. Ideální řešení pro standardní domácnosti, které elektrický proud nevyužívají k topení ani k ohřevu vody. Domácnost Akumulace – Dvoutarifový produkt vhodný pro domácnosti s větším množstvím akumulačních spotřebičů využívaných k 

ohřevu vody nebo k topení. Domácnost Akumulace + – Dvoutarifový produkt vhodný pro domácnosti s akumulačními spotřebiči pro ohřev teplé vody a spotřebiči pro hybridní elektrické vytápění. Domácnost Přímotop – Dvoutarifový produkt určený pro domácnosti vytápěné prostřednictvím přímotopů. Domácnost 

Tepelné čerpadlo – Dvoutarifový produkt určený pro domácnosti používající k vytápění tepelné čerpadlo. Domácnost Víkend – Sazba určena pro rekreační objekty s odběrem v pásmu NT o víkendech.

CENY PRODUKTOVÉ ŘADY PRIM

DISTRIBUČNÍ ÚZEMÍ PREDISTRIBUCE, A.S.

CENY PRO DOMÁCNOSTI PLATNÉ OD 1.1.2015
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