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PODNIKY 
A ORGANIZÁCIE 
NAD 30 MWh

cenník 
dodávky eLekTRIny  
ČeZ SLovenSko, s. r. o.

produktový rad „Comfort“* | cenníky „A“ a „B“ | 

účinnosť od 1. 1. 2014

Produkty ČEZ Slovensko, s. r. o.

C – Jednotarif

Jednotarifný produkt s najjednoduchším výpočtom ceny za elektrinu. 

Vhodný pre odberné miesta so spotrebou elektriny hlavne v pracov-
ných dňoch, v pracovnom čase.

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

Sadzba dodávky: DMP1 | DMP 2 | DMP 3

C – Aku 8

Dvojtarifný produkt s platnosťou NT maximálne 8 hodín v pondelok 
až piatok a cez víkendy nepretržite. Časy platnosti a dobu trvania 
udáva príslušný PDS. 

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

Zodpovedajúca distribučná sadzba: C4 | C5 | C6 | C2-X3

Sadzba dodávky: DMP4 | DMP 5 | DMP 6

C – Priamovýhrevné vykurovanie

Dvojtarifný produkt s platnosťou NT minimálne 16 hodín denne. 
Podmienkou priznania tohto produktu je dvojtarifné meranie. Pres-
ný čas platnosti a dobu trvania NT udáva príslušný PDS a zákazník 
si ho môže zistiť na základe kódu na štítku zariadenia HDO. Vhodný 
pre OM, kde je tepelné čerpadlo, akumulačné alebo priamovýhrev-
né vykurovanie, v kombinácii s výhrevom TUV. 

Zodpovedajúca distribučná sadzba: C7 | C8 | C2-X3

Sadzba dodávky: DMP7 | DMP 8

C – Osvetľovanie verejných priestorov

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

Zodpovedajúca distribučná sadzba: C10 | C2-X3

Sadzba dodávky: DMP10

SKUPINA ČEZ

Zákaznícka linka ČEZ Slovensko  
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



PrODuKt 2014

produktový rad Comfort, 
cenníky „A“ a „B“

CENa Za DODáVkU ElEkTriNy

platba  
za OM

cena za 1 MWh  
odobratej elektriny

 
[€/mesiac]

Vt 
[€/MWh]

Nt 
[€/MWh]

C | Jednotarif
2,00 75,00 –

(2,40) (90,00)

C | Aku 8
2,00 80,30 55,60

(2,40) (96,36) (66,72)

C | Priamovýhrevné 
vykurovanie

2,00 87,70 71,30

(2,40) (105,24) (85,56)

C | Osvetľovanie  
verejných 
priestorov 

2,00 57,00 –

(2,40) (68,40)
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Produktový rad „Comfort“ | podniky a organizácie nad 30 mWh |  
účinnosť od 1. 1. 2014

Poznámky a vysvetlivky

podmienkou výberu príslušného produktu je priznaná zodpoveda-
júca distribučná sadzba | ceny za regulované platby za distribúciu, 
prenos a ostatné služby sú uvedené v príslušných rozhodnutiach 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde sú uvedené aj podmien-
ky priznania distribučných sadzieb (www.urso.gov.sk) | MWh = me-
gawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh) | Vt = vysoká tarifa | Nt = nízka 
tarifa | OM = odberné miesto | produkt dodávky elektriny je možné 
meniť iba 1× za 12 mesiacov | všetky ceny sú uvedené v EUr bez 
daní (v zátvorkách orientačné ceny s DPH)

Podmienky produktového radu Comfort

Cena dodávky elektriny pre rok 2014 sa riadi podmienkami pro-
duktového 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 pre zvyšný 
priebeh zmluvného vzťahu podľa Zmluvy podľa cenníka „B“ Dodá-
vateľa, 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. Túto zmenu podmienok produkto-
vého radu Comfort sa Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom 
oznámiť Zákazníkovi.

Pre všetky produkty platí

Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre Zákazníkov 
s ročným odpočtovým cyklom vystavuje Dodávateľ vo forme Doho-
dy o platbách – platobného kalendára.

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

V prípade, že má Zákazník mesačný odpočtový cyklus, vyúčtova-
nie a fakturácia prebieha mesačne na základe odpočtu skutočnej 
spotreby.

Dodávateľ je oprávnený skontrolovať dodržiavanie podmienok 
priznania produktu (napr. Priamovýhrevné vykurovanie). V prípade 
neoprávnene priznaného produktu má Dodávateľ právo doúčtovať 
spotrebu cenou v produkte, ktorého podmienky priznania Odbera-
teľ spĺňa.

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


