
 
 

Integrovaný cenník spoločnosti ČEZ Distribučné sústavy a.s. pre odberateľov elektriny v kategórii 

domácnosť, pripojených do miestnych distribučných sústav spoločnosti ČEZ Distribučné sústavy a.s. 
 

Tento cenník je vyhotovený v súlade s platných rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) a platí od 1.1.2020 

 

Celková cena za elektrinu sa skladá s platieb za dodávku a distribúciu elektriny ako aj za ostatné regulované poplatky 

 

Cena za dodávku elektriny je to cena za spotrebu elektriny a je regulovaná, stanovená v zmysle Rozhodnutia vydaného  URSO č. 0083/2020/E 

zo dňa 4.12.2019. 

Cena za distribúciu elektriny je to cena za distribúciu a straty pri distribúcii elektriny od výrobcu k spotrebiteľovi a je regulovaná, stanovená 

v zmysle Rozhodnutia vydaného  URSO č. 0091/2020/E zo dňa 12.12.2019. 

Cena za ostatné regulované služby je to cena za prevádzkovanie systému a za systémové služby a je regulovaná, stanovená v zmysle 

Rozhodnutia vydaného  URSO č. 0252/2020/E zo dňa 20.12.2019. Odvod do jadrového fondu je to odvod v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona 

238/2006 Z.z. o národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 

odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Variabilná zložka celkovej ceny je to cena za spotrebu elektriny + variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny + ostatné regulované služby 

Fixná zložka celkovej ceny je to mesačná platba za OM na dodávku elektriny + mesačná platba za OM na distribúciu elektriny 

 

 

Sadzba pre domácnosti so spotrebou elektriny: nižšou ( D1 )* vyššou ( D2 )*   

Sadzba za dodávku elektriny - DD2  bez DPH  s DPH   bez DPH  s DPH  MJ 

Cena za spotrebu elektriny 0,0607807 0,0729368 0,0607807 0,0729370 €/kWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 0,7500000 0,9000000 0,7500000 0,9000000 €/mes. 

Sadzba za distribúciu elektriny D1, resp. D2  bez DPH  s DPH   bez DPH  s DPH  MJ 

Variabilná zložka tarify 0,0377530 0,0453036 0,0115690 0,0138830 €/kWh 

Pevná mesačná zložka tarify  1,3132000 1,5758400 4,2466000 5,0959200 €/mes. 

Ostatné regulované služby  bez DPH  s DPH   bez DPH  s DPH  MJ 

Straty pri distribúcii 0,0081450 0,0097740 0,0081450 0,0097740 €/kWh 

Prevádzkovanie systému 0,0236210 0,0283452 0,0236210 0,0283452 €/kWh 

Systémové služby 0,0062121 0,0074545 0,0062121 0,0074545 €/kWh 

Odvod do jadrového fondu 0,0032700 0,0039240 0,0032700 0,0039240 €/kWh 

Súhrn jednotlivých cien za elektrinu  bez DPH  s DPH   bez DPH  s DPH  MJ 

Cena za spotrebu elektriny 0,1397818 0,1677382 0,1135978 0,1363174 €/kWh 

Mesačná platba za jedno odberné miesto 2,0632000 2,4758400 4,9966000 5,9959200 €/mes. 

 

        * sadzba D1 je vhodná pri ročnej spotrebe elektriny do 1344 kWh  

        * sadzba D2 je vhodná pri ročnej spotrebe elektriny nad 1344 kWh  
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