
Výkup elektřiny z výroben elektřiny

ČEZ Prodej, a.s., IČO 27232433, společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581 Skupina ČEZ | Jsme s vámi

800 810 820

• Pokud cena výpočtem dle uvedeného vzorce dosáhne záporných hodnot, bude Vykupující hradit Výrobci cenu 
ve výši 1 Kč/MWh.

• Cenami se rozumí ceny v Kč bez daně dle platných právních předpisů (daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty).

• Ceník je platný pouze pro výrobny elektřiny provozované bez licence dle ustanovení § 28 odst. 5 Energetického 
zákona, které mají rozdělené identifikační kódy EAN zvlášť pro odběr elektřiny a zvlášť pro vyrobenou elektřinu. 
Neplatí pro výrobny s licencí na výrobu elektřiny.

• Ceny denního trhu organizovaného OTE jsou zveřejňovány na www.ote-cr.cz.

A právě proto se na nás spoléhá 
nejvíce zákazníků, a to přes tři 
miliony. Na čem se společně 
domluvíme, to platí.

My své slovo 
držíme

U nás si věci vyřídíte tak, jak budete 
chtít vy. Skoro vše vyřídíte online, 
ale můžete nám i zavolat nebo se 
zastavit osobně v pobočce.

Online, po telefonu 
i osobně

Přechod k nám 
vyřídíme my

Změna dodavatele je trocha 
papírování, ale to rádi vyřídíme 
za vás, včetně komunikace 
s vaším dodavatelem.

www.cez.cz/kontakty

Výkup elektřiny v tržním režimu z výroben 
elektřiny provozovaných bez licence

Ceník elektřiny 
pro domácnosti



VÝKUP ELEKTŘINY V TRŽNÍM REŽIMU Z VÝROBEN ELEKTŘINY PROVOZOVANÝCH BEZ LICENCE

Sazba FVE

Kupní cena dodávky elektřiny ze zdroje FVE Výrobce v Kč/MWh je určena následujícím vzorcem:

c OTE DT × kurz ČNB CZK/EUR − 1 000 Kč

kde:  c OTE DT je cena denního trhu organizovaného OTE v EUR/MWh 
kurz ČNB CZK/EUR je kurz CZK/EUR vyhlašovaný ČNB každý obchodní den ve 14:30, v případě že není pro daný den kurz vyhlášen je použit 
poslední vyhlášený kurz

Sazba ostatní 
zdroje

Kupní cena dodávky elektřiny z ostatních zdrojů (mimo FVE) Výrobce v Kč/MWh je určena následujícím vzorcem:

c OTE DT × kurz ČNB CZK/EUR – 1 000 Kč

kde:  c OTE DT je cena denního trhu organizovaného OTE v EUR/MWh 
kurz ČNB CZK/EUR je kurz CZK/EUR vyhlašovaný ČNB každý obchodní den ve 14:30, v případě že není pro daný den kurz vyhlášen je použit 
poslední vyhlášený kurz

Chyby tisku jsou vyhrazeny.

Ceník výkupu elektřiny pro domácnosti
Výkup elektřiny v tržním režimu z výroben elektřiny 
provozovaných bez licence

 Platí pro všechna distribuční území v ČR 
Účinnost obchodních cen od 1. 1. 2023


