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SKUPINA ČEZ

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 | 326 00 Plzeň 
Praha Sokolovská 662/136b | 186 00 Praha 8  
Ústí nad Labem Panská 19 | 400 01 Ústí nad Labem 

Další Zákaznická centra najdete v následujících městech:  
Česká Lípa, Česká Třebová, Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Chomutov, 
Karviná, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Nový Jičín, Opava, Šumperk, 
Teplice, Trutnov. 

 provozní doba  po a st  8–17 | út, čt a pá  8–14

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.  
28. Října 3123/152, 709 02, Ostrava, Moravská Ostrava 
fax 371 102 008 | e-mail cez@cez.cz | internet www.cez.cz

podnikatelé

ceník PRODUkTŮ 
SILOVÉ eLekTŘInY 
SkUPInY ČeZ

produktová řada etarif Profi
účinnost od 1. 1. 2013



ceny produktů silové elektřiny ČEZ Prodej, s. r. o. | podnikatelé | produktová řada eTarif Profi 

účinné od 1. 1. 2013 | uváděny v Kč bez daně z elektřiny a DPH
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Produkty roku 2013 

ODPOvíDající  
Distribuční sazbY

 

Pevná cena 
za měsíc

 

cena Kč/mWh 
vt                      nt

 

POznámKY

C Standard 
| etAriF ProFi 
c01d, c02d, c03d

 45,00     1 584,24     -      
jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (Om).
tento produkt je určen také pro odběrná místa připojená ze sítí vn  
bez průběhového měření.

C Akumulace 8 
| etAriF ProFi 
c25d, c26d

 45,00     1 786,64     1 137,12    

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.

C Akumulace 16
| etAriF ProFi 
c35d 

 45,00     1 606,32     1 491,32    

Dvoutarifový produkt – vysoký (vt) a nízký tarif (nt). 
Doba platnosti nt je řízena prostřednictvím hromadného dálkového ovládání 
(HDO). Podmínkou je instalace elektrického vytápění objektu. Odběratel zajistí 
technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

C Přímotop
| etAriF ProFi 
c45d 

 45,00     1 705,68     1 503,28    

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.

C tepelné čerpadlo
| etAriF ProFi 
c55d, c56d

 45,00     1 598,96     1 528,12    

Dvoutarifový produkt – vysoký (vt) a nízký tarif (nt). 
Doba platnosti nt je řízena prostřednictvím HDO. Podmínkou užití produktu 
je řádná instalace a užívání systému vytápění s tepelným čerpadlem, jehož vý- 
kon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Odběratel zajistí technic-
ké blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vt.

C Veřejné osvětlení 
| etAriF ProFi 
c62d

 45,00     1 053,40     -      
jednotarifový produkt speciálně určený pro účely osvětlování  
veřejných prostranství.

podmínky užití produktové řady etarif Profi

1. Po dobu užití Produktové řady etarif Profi je zákazník povinen sjednat si 
užívání aplikace čez On-Line čez Prodej, s. r. o., a řídit se jejími podmínkami.

2. zákazník je povinen sjednat si užívání elektronické fakturace (eLFa) ve formě 
a za podmínek stanovených čez Prodej, s. r. o.

3. Po dobu užití Produktové řady etarif Profi čez Prodej, s. r. o., nebude zasílat 
zákazníkovi předpisy záloh, daňové doklady (faktury) v papírové podobě, a pro-
to se nebudou aplikovat ta ustanovení všeobecných obchodních podmínek 
(vOPD) a smlouvy ustanovující tuto povinnost čez Prodej, s. r. o., vůči zákazní-
kovi. čez Prodej, s. r. o., splní tuto povinnost vyvěšením v aplikaci čez On-Line 
či jiným mezi čez Prodej, s. r. o., a zákazníkem sjednaným způsobem.

4. čez Prodej, s. r. o., se zavazuje po dobu užití Produktové řady etarif Profi 
případný přeplatek vrátit pouze na bankovní účet zákazníka, nikoliv poštovní 
poukázkou.

5. Po dobu užití Produktové řady etarif Profi budou případné kontakty ze strany 
zákazníka vůči čez Prodej, s. r. o., mimo čez On-Line a e-mailového kontaktu 
na adresu cez@cez.cz zpoplatněny dle ceníku zpoplatněných služeb Produkto-
vé řady etarif Profi.

6. smlouva se uzavírá na dobu určitou, v délce 24 měsíců ode dne její účinnosti.

7. Po uplynutí doby trvání smlouvy se její platnost i účinnost vždy opětovně pro-
dlouží, a to vždy o 24 měsíců, pokud kterýkoliv z Účastníků nesdělí druhému 
Účastníkovi nejméně 1 kalendářní měsíc před uplynutím doby jejího trvání, 
že na jejím prodloužení netrvá; takové sdělení musí být písemné a musí být 
prokazatelně doručeno druhému Účastníkovi nejpozději v pracovní den, kte-
rý bezprostředně předchází dni, od kterého se počítá běh oznamovací lhůty.

8. Po dobu užití Produktové řady etarif Profi se neaplikuje ustanovení čl. iv 
odst. 1 písm. b) vOPD a zákazník není oprávněn změnit PŘ etarif Profi za 
jinou PŘ Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční 
sazba | MWh = megawatthodina (1 mWh = 1000 kWh) | Vt = vysoký tarif | 
Nt = nízký tarif | výše daně z elektřiny je 28,30 Kč/mWh

toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., ič 27232433, zapsané v obchod-
ním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 106349.


