
ELEKTŘINA PREMIUM PLUS
pro domácnost
distribuční oblast prE
platnÝ od 1. 11. 2021

p o p i s  p r o d u K t u

1.  bez poplatků za uzavření smlouvy
2.  smlouva na dobu určitou (36 měsíců) s možností automatického 

prodloužení 

cena za distribuci a ostatní služby je platná od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a je dána cenovým rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu.
sazba dpH je 21 %. ceny s dpH jsou pouze orientační. dpH bude vyměřena z výsledné platby za uvedené 
položky. 

* pro stanovení platby za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie poZE se použije nižší 
výsledek výpočtu poZE. dle jističe. *12 měsíců, nebo dle roční spotřeby mWh * cena v Kč/mWh.

p r o č  s i  V Y b r a t  G E n E r a l  E n E r G Y

  Velký energetický holding
  podporujeme zelenou energii
  Kvalitní zákaznická podpora

c E n í K

 e: info@generalenergy.cz t: 840 333 777 w: www.generalenergy.cz
General Energy a.s.,
mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 brno
ičo: 06935427, dič: cZ06935427

pro bližší informace nás kontaktujte na zákaznické lince 840 333 777  
nebo e-mailem na info@generalenergy.cz



ELEKTŘINA PREMIUM PLUS
Ceny pro domácnosti s odběry ze sítí nízkého napětí,  

distribuční území PREdistribuce, a. s.

General Energy a.s.,
mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 brno
ičo: 06935427, dič: cZ06935427

 e: info@generalenergy.cz t: 840 333 777 w: www.generalenergy.cz

Produkt jednotarif jednotarif akumulace 8 akumulace 8 akumulace 8 akumulace 16 přímotop tepelné čerpadlo elektrické topení víkend

Cena obsluhy 
za odebranou 
elektřinu

vysoký tarif (VT Kč/MWh Cena silové elektřiny pro všechna distribuční sazby a vysoký i nízký tarif se skládá z ceny silové elektřiny účtované dle hodinových cen dosažených obchodováním na denním velkoobchodním trhu a ceny za služby obchodu ve výši 320 Kč 
bez DPH (387,20 Kč s DPH) za 1 MWh.nízký tarif (NT) Kč/MWh

denní plat Kč/den 4 (4,84) 4 (4,84) 4 (4,84) 4 (4,84) 4 (4,84) 4 (4,84) 4 (4,84) 4 (4,84) 4 (4,84) 4 (4,84)

daň z elektřiny Kč/MWh 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24) 28,30 (34,24)

cena za 
distribuované 
množství elektřiny

distribuční sazba D01d D02d D25d D26d D27d D35d D45d D56d D57d D61d

vysoký tarif (VT Kč/MWh 2 011,78 (2 434,25) 1 549,84 (1 875,31) 1 499,28 (1 814,13) 671,84 (812,93) 1 499,28 (1 814,13) 224,26 (271,35) 224,26 (271,35) 224,26 (271,35) 194,54 (235,39) 2 276,49 (2 754,55)

nízký tarif (NT) Kč/MWh 148,44 (179,61) 148,44 (179,61) 148,44 (179,61) 148,44 (179,61) 148,44 (179,61) 148,44 (179,61) 110,14 (133,27) 168,10 (203,40)

regulovaná cena 
za příkon podle 
jmenovité proudové 
hodnoty hlavního 
jističe

jistič nad 3x10 A a do 1x25 A, vč. Kč/měsíc 16,00 (19,36) 41,00 (49,61) 50,00 (60,50) 89,00 (107,69) 50,00 (60,50) 103,00 (124,63) 114,00 (137,94) 114,00 (137,94) 135,00 (163,35) 16,00 (19,36)

jistič nad 3x10 A a do 3x16 A, vč. Kč/měsíc 26,00 (31,46) 66,00 (79,86) 80,00 (96,80) 142,00 (171,82) 80,00 (96,80) 165,00 (199,65) 182,00 (220,22) 182,00 (220,22) 217,00 (262,57) 26,00 (31,46)

jistič nad 3x16 A a do 3x20 A, vč. Kč/měsíc 32,00 (38,72) 83,00 (100,43) 100,00 (121,00) 178,00 (215,38) 100,00 (121,00) 206,00 (249,26) 227,00 (274,67) 227,00 (274,67) 271,00 (327,91) 32,00 (38,72)

jistič nad 3x20 A a do 3x25 A, vč. Kč/měsíc 41,00 (49,61) 104,00 (125,84) 125,00 (151,25) 222,00 (268,62) 125,00 (151,25) 258,00 (312,18) 284,00 (343,64) 284,00 (343,64) 339,00 (410,19) 41,00 (49,61)

jistič nad 3x25 A a do 3x32 A, vč. Kč/měsíc 52,00 (62,92) 132,00 (159,72) 159,00 (192,39) 284,00 (343,64) 159,00 (192,39) 330,00 (399,30) 364,00 (440,44) 364,00 (440,44) 434,00 (525,14) 52,00 (62,92)

jistič nad 3x32 A a do 3x40 A, vč. Kč/měsíc 65,00 (78,65) 166,00 (200,86) 199,00 (240,79) 355,00 (429,55) 199,00 (240,79) 413,00 (499,73) 455,00 (550,55) 455,00 (550,55) 549,00 (664,29) 65,00 (78,65)

jistič nad 3x40 A a do 3x50 A, vč. Kč/měsíc 81,00 (98,01) 207,00 (250,47) 249,00 (301,29) 444,00 (537,24) 249,00 (301,29) 516,00 (624,36) 569,00 (688,49) 569,00 (688,49) 829,00 (1 003,09) 81,00 (98,01)

jistič nad 3x50 A a do 3x63 A, vč. Kč/měsíc 102,00 (123,42) 261,00 (315,81) 314,00 (379,94) 559,00 (676,39) 314,00 (379,94) 650,00 (786,50) 716,00 (866,36) 716,00 (866,36) 1 222,00 (1 478,62) 102,00 (123,42)

jistič nad 3x63 A a do 3x80 A, vč. Kč/měsíc 2 026,00 (2 451,46)

jistič nad 3x80 A a do 3x100 A, vč. Kč/měsíc 3 744,00 (4 530,24)

jistič nad 3x100 A a do 3x125 A, vč. Kč/měsíc 8 350,00 (10 103,50)

jistič nad 3x125 A a do 3x160 A, vč. Kč/měsíc 10 688,00 (12 932,48)

jistič nad 3x63 A a za každou 1A Kč/měsíc 1,62 (1,96) 4,14 (5,01) 4,98 (6,03) 8,88 (10,74) 4,98 (6,03) 10,32 (12,49) 11,37 (13,76) 11,37 (13,76) 66,80 (80,83) 1,62 (1,96)

jistič nad 1x25 A a za každou 1A Kč/měsíc 0,54 (0,65) 1,38 (1,67) 1,66 (2,01) 2,96 (3,58) 1,66 (2,01) 3,44 (4,16) 3,79 (4,59) 3,79 (4,59) 22,27 (26,95) 0,54 (0,65)

cena za ostatní 
regulované složky

systémové služby Kč/MWh 93,30 (112,89) 93,30 (112,89) 93,30 (112,89) 93,30 (112,89) 93,30 (112,89) 93,30 (112,89) 93,30 (112,89) 93,30 (112,89) 93,30 (112,89) 93,30 (112,89)

činnosti operátora trhu Kč/OM/MWh 3,91 (4,73) 3,91 (4,73) 3,91 (4,73) 3,91 (4,73) 3,91 (4,73) 3,91 (4,73) 3,91 (4,73) 3,91 (4,73) 3,91 (4,73) 3,91 (4,73)

podpora elektřiny z podporova-
ných zdrojů energie

Kč/MWh 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95) 495,00 (598,95)

Kč/A/měsíc 15,07 (18,23) 15,07 (18,23) 15,07 (18,23) 15,07 (18,23) 15,07 (18,23) 15,07 (18,23) 15,07 (18,23) 15,07 (18,23) 15,07 (18,23) 15,07 (18,23)

Ceník elektřina PREMIUM PLUS pro Domácnosti je platný od 1.11.2021.
Cena za distribuci a ostatní služby je platná od 1.1.2021 do 31.12.2021 a je dána Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
Sazba DPH je 21 %. Ceny s DPH jsou pouze orientační. DPH bude vyměřené z výsledné platby za uvedené položky.
* Pro stanovení platby za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie POZE se použije nižší výsledek výpočtu POZE. Dle jističe *12 měsíců, nebo dle roční spotřeby MWh * cena vKč/MWh.


