
malí 
podnikaTElia

cenník eLekTRInY 
ČeZ SLOVenSkO, s. r. o.

vrátane regulovaných cien za dopravu elektriny  

cenník „A“ | účinnosť od 1. 1. 2011

na distribučnom území  
ZSE Distribúcia, a. s.

ČEZ Slovensko, s.r.o., IČO 36 797 332,

Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, 
vložka č. 46685/B, 

pripravila pre malých podnikateľov ponuku produktov  
platnú od 1. januára 2011: 

C – Jednotarif 

Jednotarifný produkt pre odberné miesta, ktoré nemajú elektrické 
vykurovanie ani elektrický ohrev vody.

C – Aku8 

Dvojtarifný produkt vhodný najmä pre odberné miesta s elektrickými 
akumulačnými spotrebičmi. 

Doba platnosti NT je minimálne 8 hodín denne. 

Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy. 

Základné informácie

Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví číslo 0143/2010/E zo dňa 31. 12. 2010.

Tento cenník je určený koncovým odberateľom okrem domácností, 
ktorí spĺňajú podmienku podľa § 2 písm. a) bodu 25 Zákona o ener-
getike Z. z., ktorý deinuje malé podniky ako odberateľov s ročnou 
spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh. 

Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2011  
sú priznané na základe spotreby elektriny v roku 2009. 

Odberatelia elektriny bez histórie spotreby elektriny za rok 2009  
nie sú považovaní za malé podniky na účely priznania sadzieb za 
dodávku elektriny pre malé podniky.

Uvedené ceny nezahŕňajú spotrebnú daň vo výške 0,00132 EUR/kWh, 
ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov.

Podmienkou na pridelenie produktu je priradenie zodpovedajúcej 
distribučnej sadzby.

Podmienky produktového radu Comfort

Cena silovej elektriny pre rok 2011 sa riadi podmienkami produkto-
vého radu Comfort, a to podľa tohto cenníka.

Pri použití produktového radu Comfort je cena dodávky elektriny 
pre Zákazníka stanovená v prvých dvanástich mesiacoch účinnosti 
Zmluvy cenníkom „A“ Dodávateľa, po uplynutí 12 mesiacov účinnos-
ti Zmluvy, sa cena dodávky elektriny stanovuje po zvyšný priebeh 
zmluvného vzťahu podľa Zmluvy podľa cenníka „B“ Dodávateľa, 
pokiaľ sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú inak.

Dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s elektrinou v Slo-
venskej republike zmeniť podmienky produktového radu Comfort, 
a to ustanoveným spôsobom, nie však na ťarchu Zákazníka. Túto 
zmenu podmienok produktového radu Comfort sa Dodávateľ zavä-
zuje vhodným spôsobom oznámiť Zákazníkovi.

Dodávateľ prehlasuje, že ceny elektriny budú po dobu trvania 
zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Zákazíkom nižšie ako ceny 
veľkých obchodníkov s elektrinou na danom distribučnom území.

Zákaznícka linka Skupiny ČEZ 
0850 888 444 | v pracovných dňoch 8.00–18.00

Korešpondenčná adresa 
ČEZ Slovensko, s. r. o. 
P. O. BOX 8, 814 99 Bratislava 1
e-mail cez@cez.sk | internet www.cez.sk

SkUpina ČEZ



PRODUKTY 
ROKU 2011

REGULOVANé PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY SILOVÁ ELEKTRINA

DISTRIBÚCIA VRÁTANE PRENOSU OSTATNé SLUŽBY CENA ZA DODÁVKU ELEKTRINY
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platba za 
odberné 
miesto

cena za 1 kWh

do  
1×13 A 
vrátane 

nad 1×13 A 
do 1×16 A 

vrátane 

nad 1×16 A 
do 1×20 A 

vrátane 

nad 1× 20 A 
do 1× 25 A 

vrátane 

nad 1×25 A 
za každý 

1 A 
VT NT

tarifa 
za straty

prevádz-
kovanie 
systému

systé-
mové
služby

odvod do 
jadrového  
fondu

VT NT

1 2 3 4 5 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C | Jednotarif C2-X3 2,60530 3,20650 4,00810 5,01020 0,20040 0,02277 – 0,01136 0,01485 0,00895 0,00300 0,70000 0,06340  ---

C | Aku8

C5-X3A 5,63990 6,94150 8,67680 10,84600 0,43380 0,03429 0,01526 0,01136 0,01485 0,00895 0,00300 0,70000 0,06590 0,04930

C6-X3B 0,91050 1,12060 1,40070 1,75090 0,07000 0,06486 0,01812 0,01136 0,01485 0,00895 0,00300 0,70000 0,08040 0,05420
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y stála mesačná platba podľa veľkosti hlavného ističa (3-fázové pripojenie)

do 
3 ×13 A 
vrátane 

nad 3 ×13 A 
do 3 ×16 A 

vrátane 

nad 3 ×16 A 
do 3 ×20 A

vrátane

nad 3 ×20 A 
do 3 ×25 A 

vrátane 

nad 3 ×25 A 
do 3 ×32 A 

vrátane 

nad 3 ×32 A 
do 3 ×40 A 

vrátane 

nad 3 ×40 A 
do 3 ×50 A 

vrátane 

nad 3 ×50 A 
do 3 ×63 A 

vrátane 

nad 3 ×63 A 
do 3 ×80 A 

vrátane 

nad 3 ×80 A 
do 3 ×100 A 

vrátane

nad 3 ×100 A 
do 3 ×125 A 

vrátane 

nad 3 ×125 A 
do 3 ×160 A 

vrátane 

nad 3 ×160 A 
do 3 ×200 A 

vrátane 

nad 3 ×200 A 
do 3 ×250 A 

vrátane 

nad 3 ×250 A 
do 3 ×315 A 

vrátane 

nad 3 ×315 A  
za každý  

1 A 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

C | Jednotarif C2-X3 7,81580 9,61950 12,02440 15,03050 19,23900 24,04870 30,06090 37,87680 48,09750 60,12190 75,15230 96,19500 120,24370 150,30470 189,38390 0,60120

C | Aku8

C5-X3A 16,91980 20,82440 26,03050 32,53810 41,64880 52,06100 65,07630 81,99610 104,12210 130,15260 162,69070 208,24410 260,30520 325,38150 409,98070 1,30150

C6-X3B 2,73140 3,36180 4,20220 5,25270 6,72350 8,40440 10,50550 13,23690 16,80880 21,01090 26,26370 33,61750 42,02190 52,52740 66,18450 0,21010

Ceny produktov ČEZ Slovensko, s. r. o., pre malých podnikateľov na distribučnom území ZSE Distribúcia, a. s.
vrátane regulovaných cien za dopravu elektriny | účinné od 1. 1. 2011 | všetky ceny sú uvedené v EUR bez daní

postup pri výpočte celkovej ročnej platby za elektrinu
stále platby = 12 × (príslušný stĺpec 1 až 21 + stĺpec 28)
platba za spotrebu elektriny vo VT =
 = ročná spotreba kWh vo VT × (stĺpce 22 + 24 + 25 + 26 + 27 + 29)
platba za spotrebu elektriny v NT = 
 = ročná spotreba kWh v NT × (stĺpce 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 30)
ročná platba celkom = 
 = stále platby + platba za spotrebu elektriny VT + platba za spotrebu elektriny NT

poznámky a vysvetlivky

podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná odpovedajúca distribučná sadzba | ceny za regulované platby za dopravu elektriny sú prevzaté z príslušných rozhodnutí 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk) | VT = vysoká tarifa | NT = nízká tarifa |  MWh = mega-
watthodina (1 MWh = 1 000 kWh) | produkt silovej elektriny je možné meniť iba 1 × za 12 mesiacov

konkrétny príklad výpočtu
popis odberného miesta: produkt C Aku8 | distribučná sadzba C6 –X3B | 
istič 3 × 25 A | ročná spotreba elektriny VT: 3 600 kWh, NT: 5 200 kWh

výpočet celkovej ročnej platby za elektrinu
stále platby = 12 × (5,25270 + 0,70000) = 71,4324 EUR
platba za spotrebu elektriny vo VT =  
= 3 600 × (0,06486 + 0,01136 + 0,01485 + 0,00895 + 0,003 + 0,0804) = 660,29760 EUR
platba za spotrebu elektriny v NT =  
= 5 200 × (0,01812 + 0,01136 + 0,01485 + 0,00895 + 0,003 + 0,0542) = 574,46480 EUR
ročná platba celkom = 71,4324 + 660,2976 + 574,4648 = 1306,19480 EUR
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1 380

1 360

1 340

1 320

1 300

1 280

1 260
           ČEZ Slovensko                  ZSE

porovnanie ročných nákladov na elektrinu od ČEZ Slovensko, s. r. o.,  
a ZSE Energia, a.s. (vzorový príklad)

1 306,19

ušetríte
63,24 EUR

1 369,43


