
Zákaznická centra Skupiny ČEZ
Hradec Králové Riegrovo nám. 1493 | 501 03 Hradec Králové 
Karlovy Vary Jateční 15 | 360 21 Karlovy Vary 
Liberec Mrštíkova 444 | 460 01 Liberec 
Olomouc Jeremenkova 1211/40B | 772 11 Olomouc 
Ostrava Nádražní 32 | 702 00 Ostrava 
Pardubice Arnošta z Pardubic 2082 | 531 17 Pardubice 
Plzeň Guldenerova 17 | 303 28 Plzeň 
Praha Vinohradská 325/8 | 120 21 Praha 2 
Ústí nad Labem Panská 19 | 400 01 Ústí nad Labem 

Další Zákaznická centra najdete v následujících městech:  
Bruntál, Česká Lípa, Česká Třebová, Děčín, Frýdek-Místek, 
Havlíčkův Brod, Cheb, Chomutov, Karviná, Kladno, Klatovy,  
Kolín, Mladá Boleslav, Nový Jičín, Opava, Šumperk, Teplice, 
Trutnov, Valašské Meziříčí. 
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Smluvní partneři 
Prostřednictvím Smluvních partnerů můžete řešit vybrané 
požadavky. Smluvní partneři vám také pomohou vyplnit žádosti 
a formuláře, zodpoví vaše dotazy, doporučí vám vhodnou sazbu 
a další. Adresy a provozní doby Smluvních partnerů najdete 
na www.cez.cz nebo volejte Zákaznickou linku.

Zákaznická linka  
840 840 840 | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Linka pro hlášení poruch Skupiny ČEZ,  
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
840 850 860 | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Zasílací adresa  
ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.,  
Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň
fax 371 102 008 | e-mail cez@cez.cz internet www.cez.cz

SKUPINA ČEZ

Ceník produktů 
SILoVÉ eLektŘInY 
SkupInY ČeZ
pro doMÁCnoStI
nA rok 2009
platnost od 1. 1. 2009, 
produktová řada BASIC



ceny produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti – produktová řada BASIC  
platné od 1. 1. 2009, ceny jsou uváděny v Kč bez DPH (v závorce orientační ceny s DPH;  
*jednotková cena silové elektřiny je před započtením DPH navýšena o daň z elektřiny)

podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající  
distribuční sazba | MWh = megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh) |  
VT = vysoký tarif | NT = nízký tarif | sazba DPH je 19 % | produkt silové 
elektřiny je možno měnit pouze 1 × za 12 měsíců

Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., 
IČ: 27232433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349.

ProDukTy roku 2009  

OdPOvídajíCí  
dIsTrIbuČní sazbY

 

Pevná Cena 
za MěsíC

 

Cena za MWh* 
vT                     nT

 

POznáMKY

D Standard 
BASIC 
d01d, d02d

30,00  
(35,70)

1 776,00
(2 147,12)

- jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM). 
Tento produkt je vhodný pro OM s nižší spotřebou elektřiny jako 
například menší domácnosti, chaty, garáže (v kombinaci s distribuč-
ní sazbou d01d), ale i pro energeticky náročnější domácnosti, kde 
se elektřina nepoužívá k vytápění a ohřevu Tuv (se sazbou d02d).

D Akumulace 8
BASIC 
d25d, d26d

30,00  
(35,70)

2 163,00
(2 607,65)

1 245,00
(1 515,23)

dvoutarifový produkt – vysoký (vT) a nízký tarif (nT). 
doba platnosti nT je řízena prostřednictvím hromadného dálkového 
ovládání (HdO). Podmínkou je instalace akumulačního elektrického 
spotřebiče pro vytápění nebo ohřev vody. Odběratel zajistí technické 
blokování akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vT.

D Akumulace 16
BASIC 
d35d

30,00  
(35,70)

2 285,00
(2 752,83)

1 551,00
(1 879,37)

dvoutarifový produkt – vysoký (vT) a nízký tarif (nT). 
doba platnosti nT je řízena prostřednictvím hromadného dálkového 
ovládání (HdO). Podmínkou je instalace elektrického vytápění objek-
tu. Odběratel zajistí technické blokování akumulační části v dobách 
platnosti vysokého tarifu.

D Přímotop 
BASIC 
d45d

30,00  
(35,70)

2 233,00
(2 690,95)

1 712,00
(2 070,96)

dvoutarifový produkt – vysoký (vT) a nízký tarif (nT). 
doba platnosti nT je řízena prostřednictvím hromadného dálkového 
ovládání (HdO). Podmínkou je instalace přímotopných elektrických 
spotřebičů v objektu. Odběratel zajistí technické blokování topných 
elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

D Tepelné čerpadlo 
BASIC 
d55d, d56d

30,00  
(35,70)

2 176,00
(2 623,12)

1 716,00
(2 075,72)

dvoutarifový produkt – vysoký (vT) a nízký tarif (nT). 
doba platnosti nT je řízena prostřednictvím HdO. Podmínkou užití 
produktu je řádná instalace a užívání systém vytápění s tepelným 
čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného 
objektu. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických 
spotřebičů v dobách platnosti vT.

D Víkend 
BASIC 
d61d

30,00  
(35,70)

2 329,00
(2 805,19)

1 555,00
(1 884,13)

dvoutarifový produkt – vysoký (vT) a nízký tarif (nT) – s víkendovým 
režimem. 
doba platnosti nízkého tarifu (nT) je stanovena celoročně od pátku 
12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

ch
yb

a 
tis

ku
 v

yh
ra

ze
na


