
skupina ČEZ www.cez.sk

Produkt 2013 Cena za oM [€/mesiac] Vt [€/kWh] Nt [€/kWh]

 bez DPH s DPH  bez DPH s DPH  bez DPH s DPH

C | Jednotarif 0,65 0,78 0,06576 0,07891 - -

C | Aku 8 0,65 0,78 0,06723 0,08068 0,05361 0,06433

C | Aku 8* 0,65 0,78 0,06899 0,08279 0,04229 0,05075

C | Aku 16 0,65 0,78 0,07728 0,09274 0,05996 0,07195

C | Priamovýhrevné vykurovanie 0,65 0,78 0,07281 0,08737 0,05996 0,07195

C | osvetľovanie verejných priestorov 0,65 0,78 0,05211 0,06253 - -

C | tepelné čerpadlo 0,65 0,78 0,07151 0,08581 0,05419 0,06503

poznámky a vysvetlivky

podmienkou pre výber príslušného produktu je priznaná odpovedajúca distribučná sadzba | ceny za regulované platby za dopravu elektriny sú 
uvedené v príslušných rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené aj podmienky pre priznanie distribučných sadzieb 
(www.urso.gov.sk) | Vt = vysoká tarifa | Nt = nízká tarifa | oM = odberné miesto | MWh = megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh) | produkt silovej 
elektriny je možné meniť iba 1× za 12 mesiacov | všetky ceny sú uvedené v EUR

podmienky produktového radu Comfort

Cena silovej elektriny pre rok 2013 sa riadi podmienkami produktového 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 účinnosti 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 Slovenskej republike zmeniť podmienky produktového radu Comfort, a to ustano-
veným spôsobom. Túto zmenu podmienok produktového radu Comfort sa Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom oznámiť Zákazníkovi.

korešpondenčná adresa

ČEZ Slovensko, s. r. o. 
P.O.BOX 8, 814 99 Bratislava 1

e-mail:  cez@cez.sk    
internet: www.cez.sk

Linka služieb zákazníkom ČEZ Slovensko 0850 888 444

Cenník „B“ 
SILOVeJ eLekTRInY  
ČeZ SLOVenSkO, s. r. o.
pre malých podnikateľov s celkovou ročnou spotrebou do 30 MWh |  

účinnosť od 1. 1. 2013 | produktový rad Comfort



  C - Jednotarif

Jednotarifný produkt s najjednoduchším výpočtom ceny za 
elektrinu. Vhodný pre odberné miesta so spotrebou elektriny 
hlavne v pracovných dňoch, v pracovnom čase.

Zodpovedajúce distribučné sadzby: C1 | C2 | C3 | C2-X3

  C - Aku 8

Dvojtarifný produkt s platnosťou NT 8 hodín v pondelok až 
piatok a cez víkendy nepretržite. Čas spúšťania NT udáva 
ZSE Distribúcia, a.s. (ZSE-D). 

Je určený pre odberne miesta (OM), ktoré sú pripojené na sieť 
distribútora ZSE-D. Vhodný pre OM, ktoré odoberajú elektrinu aj 
v dobe NT (mimo pracovných hodín), napr. ju využívajú na výrobu 
teplej úžitkovej vody (TUV). 

Zodpovedajúca distribučná sadzba: C2-X3

  C - Aku 8*

Dvojtarifný produkt s platnosťou NT 8 hodín denne pre OM na 
území Východoslovenská distribučná a.s., (VSD) a Stredoslovenská 
energetika – Distribúcia, a.s., (SSE-D). Presný čas spúšťania NT udáva 
SSE-D, resp. VSD. 

Vhodný pre OM, ktoré odoberajú elektrinu aj v dobe NT (mimo 
pracovných hodín), napr. ju využívajú na výrobu teplej úžitkovej  
vody (TUV). 

Zodpovedajúce distribučné sadzby: C4 | C5 | C6

  C - Aku 16

Dvojtarifný produkt s platnosťou NT 16 hodín a VT 8 hodín denne 
pre OM pripojené na sieť ZSE-D. Podmienkou priznania tohto 
produktu je dvojtarifné meranie. Presný čas spúšťania NT udáva 
príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) a zákazník si 
ho môže zistiť na základe kódu na štítku zariadenia HDO.

Vhodný pre OM, kde je akumulačné alebo priamovýhrevné 
vykurovanie, v kombinácii s výhrevom TUV. Podmienkou uplatnenia

produktu je pripojenie elektrických priamovýhrevných spotrebičov na 
samostatný elektrický obvod ovládaný stykačom alebo jemu funkciou 
podobným zariadením ovládaným systémom HDO. 
Zodpovedajúca distribučná sadzba: C2-X3

  C - Priamovýhrevné vykurovanie

Dvojtarifný produkt s platnosťou NT 20 hodín a VT 4 hodiny denne 
pre OM pripojené na sieť SSE-D a VSD. Podmienkou priznania tohto 
produktu je dvojtarifné meranie. Presný čas spúšťania NT udáva prí-
slušný PDS a zákazník si ho môže zistiť na základe kódu na štítku 
zariadenia HDO. 

Vhodný pre OM, kde je akumulačné alebo priamovýhrevné 
vykurovanie, v kombinácii s výhrevom TUV. 

Zodpovedajúca distribučná sadzba: C7

  C - osvetľovanie verejných priestorov

Jednotarifný produkt pre verejné osvetlenie. Podmienkou priznania 
produktu je odberné miesto len s elektrickými svetelnými spotrebičmi, 
ktorých čas zapnutia a vypnutia je závislý od slnečného kalendára 
a slúži len na osvetľovanie verejných priestranstiev. 

Zodpovedajúca distribučná sadzba: C2-X3 | C10

  C - tepelné čerpadlo

Dvojtarifný produkt s platnosťou NT v trvaní min. 20 hodín denne.

Produkt je vhodný pre zákazníkov s odberným miestom pripojeným 
na sieť VSD a SSD, ak využívajú tepelné čerpadlo na vykurovanie 
a prípravu teplej úžitkovej vody, a ktorých podstatná časť spotreby je 
v NT. Podmienkou priznania tohto produktu je inštalácia a využívanie 
vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom, ktorého výkon zodpo-
vedá tepelným stratám vykurovaného objektu, pričom túto skutočnosť 
je potrebné preukázať vierohodným spôsobom; a tiež priznanie 
distribučnej sadzby VSD a SSD. 

Zodpovedajúca distribučná sadzba: C8

produkty ČEZ Slovensko, s. r. o., pre MOP zákazníkov

pre všetky produkty platí

Podmienkou na pridelenie produktu je priradenie zodpovedajúcej distribučnej sadzby.

Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre Odberateľov s ročným odpočtovým cyklom sú vystavované mesačne na základe 
predpokladaného množstva, stanoveného spravidla na základe skutočného odberu elektriny za predchádzajúce obdobie. 

Vyúčtovanie skutočnej spotreby elektriny prebieha ročne na základe odpočtu skutočnej spotreby.

Dodávateľ je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok na priznanie produktu (napr. Vykurovanie). V prípade neoprávnene priznaného 
produktu má Dodávateľ právo doúčtovať spotrebu cenou v produkte, ktorého podmienky priznania Odberateľ spĺňa.

Ceny v tomto cenníku nezahŕňajú poplatky za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny ako aj ostatné 
regulované položky v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Rozhodnutia sú zverejnene na stránke www.urso.gov.sk.

Uvedené ceny nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorá bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov. Ceny s DPH slúžia na informatívne účely.


