Vaše ceny elektřiny
Upozorňujeme vás, že cena za dodávku elektřiny v režimu dodavatele poslední instance, kterou vám budeme účtovat na základě níže
uvedeného výpočtu ceny, je navázána na vývoj cen na velkoobchodním trhu s elektřinou a bude proto kopírovat velkoobchodní cenové
výkyvy.
Měsíční hodnoty cen za odebranou elektřinu v kalendářním měsíci (C) a způsob jejich výpočtu naleznete na www.eon.cz/dpi.
Produktová řada:
Název ceníku:
Distribuční území:

DPI
DPI MO
EG.D, a.s.

Pro odběrná místa připojená z hladiny NN

Obchodní cena (cena za dodávku elektřiny)
Produkt dodávky elektřiny

Klasik
hodina v měsíci
∑Poslední
(DTh * IndexTDDh)
h=1
C =		
+ 228 Kč/MWh
hodina v měsíci
∑Poslední
(IndexTDDh)
h=1

Cena za odebranou elektřinu
v kalendářním měsíci (C)

Kč/MWh

DTh
IndexTDDh

Stálý měsíční plat

Kč/měsíc

cena denního trhu v hodině v Kč/MWh
(http://www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh)
index hodinové spotřeby přepočteného typového diagramu dodávky
(https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny/
prepoctene-tdd)
79,00

Regulované cena (cena za související služby v elektroenergetice)
Distribuované množství elektřiny
Cena ve vysokém tarifu (VT)

Distribuční sazba D 02d
Kč/MWh

1 831,83

Měsíční plat za příkon dle proudové hodnoty hlavního jističe
Jistič nad 3×25 A

Kč/měsíc

95,00

Daň z elektřiny

Kč/MWh

28,30

Cena za systémové služby

Kč/MWh

76,19

Cena za činnost operátora trhu (OTE)

Kč/odběrné místo/měsíc

6,93

Cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů
energie (POZE)

dle jističe v Kč/A/měsíc

13,56

dle spotřeby v Kč/MWh

495,00

Ostatní regulované služby a daně

Regulované ceny pro rok 2021 se řídí Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 a č.10/2020
a platným nařízením vlády.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ilustrativní příklad jednotkové ceny za dodávku elektřiny
Pro vaši informaci uvádíme, že orientační jednotková cena za dodávku elektřiny za měsíc říjen činila 3 892 Kč za 1 MWh bez DPH
(4 709 Kč za 1 MWh s DPH). Prosím, vezměte zároveň na vědomí, že vaše jednotková cena za dodávku elektřiny, stanovená podle
výše uvedeného vzorce, se může od orientační jednotkové ceny lišit v závislosti na budoucím vývoji velkoobchodního trhu.

