
CENÍK PRODUKTŮ 
SILOVÉ ELEKTŘINY 
ČEZ PRODEJ

 

produkt ELEKTŘINA PRO SOLÁRY
účinnost od 1. 5. 2017

ČEZ PRODEJ

Zákaznická linka ČEZ Prodej
371 100 100

Zasílací adresa
ČEZ Prodej, a.s.,
Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
fax 371 102 008 | e-mail cez@cez.cz | internet www.cez.cz

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  8–16

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.



Ceny produktů silové elektřiny ČEZ Prodej, a.s. | produkt ELEKTŘINA PRO SOLÁRY  

účinné od 1. 5. 2017 | ceny uvedeny bez DPH (orientační včetně DPH) | platné pro smlouvy uzavřené na 36 měsíců 
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Produkt ROKU 2017 PEVNÁ CENA
ZA MĚSÍC

Cena  
Kč/MWh

| ELEKTŘINA PRO SOLÁRY
 

50,00
(60,50)

1 000,00
(1 210,00)

sleva z provozu výrobny elektřiny provozované bez licence ERÚ 

Sleva = [OD * (K*P)]
Kde platí:
P = cena za dodávku silové elektřiny zákazníkovi
K = 40%
OD =  objem elektřiny dodané zákazníkem do distribuční sítě, 

maximálně však objem elektřiny spotřebovaný v odběrném místě

poznámky a vysvětlivky:

| MWh = megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh) | výše sazby DPH se 
v souladu s aktuálně platnými právními předpisy může měnit | Cena 
elektřiny není před započtením DPH navýšena o daň z elektřiny; výše 
daně z elektřiny, platná ke dni vydání ceníku, je 28,30 Kč/MWh | 
Cena distribuce a ostatních služeb se řídí platným cenovým rozhodnu-
tím Energetického regulačního úřadu dle přiznané odpovídající distri-
buční sazby. Tyto ceny nejsou vzhledem k charakteru produktu v ceníku 
uvedeny a Zákazník se s nimi může seznámit na www.eru.cz

Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, a.s., IČ 27232433, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, 
vložka 22581.

podmínky užití produktu ELEKTŘINA PRO SOLÁRY

1.  Produkt ELEKTŘINA PRO SOLÁRY může být sjednán pouze 
Zákazníkem, který má uzavřenu s Obchodníkem smlouvu 
o sdružených službách dodávky elektřiny do odběrného místa  
(dále jen „OM“), ve kterém je provozována výrobna elektřiny 
s instalovaným výkonem do 10 kW podle ustanovení § 28 odst. 5 
Energetického zákona, a které je připojeno k distribuční soustavě 
v souladu s vyhláškou ERÚ č. 16/2016  o podmínkách připojení 
k elektrizační soustavě.

2.  Obchodník může Zákazníkovi odmítnout sjednání užití produktu  
ELEKTŘINA PRO SOLÁRY.

3.  Po dobu užití produktu ELEKTŘINA PRO SOLÁRY se neaplikují 
příslušná ustanovení VOPD, týkající se změny produktu Zákazníkem.

4.  Zákazník není oprávněn změnit po dobu platnosti a účinnosti 
Smlouvy sjednaný produkt ELEKTŘINA PRO SOLÁRY za jiný 
produkt Obchodníka s výjimkou situace, kdy OM Zákazníka 
přestane splňovat podmínky pro přiznání produktu ELEKTŘINA 
PRO SOLÁRY, v takovém případě je Obchodník oprávněn přiřadit 
Zákazníkovi do Smlouvy předchozí sjednaný produkt či jiný produkt 
Obchodníka dle výběru Zákazníka či Smlouvu jednostranně ukončit.

5.  Cena produktu ELEKTŘINA PRO SOLÁRY je stanovena ceníkem 
tohoto produktu.


