
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ceník produktů obsahuje rovněž regulované platby za dopravu elektřiny stanovené příslušnými cenovými rozhodnutími 

Energetického regulačního úřadu. Všechny ceny jsou uváděny v Kč.  

* Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu je podle §17d odst.2 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, stanovený nařízením vlády, o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního 

úřadu. Cena je účtována za každé OM měsíčně. 

* VT = vysoký  tarif | NT = nízký  tarif | MWh = megawatthodina  (1 MWh = 1 000 kWh) |OM= odběrné místo 

* Sazba DPH je 21 % (aktuální dle platných právních předpisů, její výše se v souladu s těmito předpisy může měnit)  

* Jednotková cena silové elektřiny se před započtením DPH navyšuje o daň z elektřiny; výše daně z elektřiny je 28,30 

Kč/MWh   

* Ceny s DPH jsou pouze orientační  

 

* měsíční platba za elektřinu z podporovaných zdrojů = 11,84 x rezervovaný příkon = max. výše je však 495,- Kč/ MWh. Tato 

cena je účtována odběrným a předávacím místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je 

odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny, tzn. 35,52 x rezervovaný 

příkon = max.výše je však rovněž 495,-Kč/MWh (dle zákona č.165/2012Sb, o podporovaných zdrojích energie, v aktuálně 

platném znění). Po dobu, kterou stanovuje zákon jsou platby za elektřinu z podporovaných zdrojů odpuštěny. 

* Neztratíte zbytečně čas při řešení veškerých požadavků, protože budete mít elektřinu i plyn od jednoho dodavatele.  

* Přejít k nám nemůže být jednodušší. Stačí zavolat na Zákaznickou linku 778 090 880, nebo nám napsat na info@mdienergy.cz 

a my se s Vámi co nejdříve spojíme.  

* Rovněž můžete navštívit naše stránky www.mdienergy.cz, kde najdete veškeré informace.  

* Veškeré administrativní úkony spojené se změnou dodavatele za vás ochotně vyřídí naši pracovníci.   

 

Sídlo společnosti: MDI Energy s. r. o., Závodní 1219/93, Zábřeh, 700 30 Ostrava, Česká republika, | Tel.: +420 778 090 880 | Email: info@mdienergy.cz ,  | Web: www.mdienergy.cz,  | Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 87455,  | IČ: 021 06 159      | DIČ: CZ 021 06 159  | Bankovní spojení: 

2901094576/2010 -  Fio banka a.s., 261342666/0300 – ČSOB, a.s. 
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Platný od 01.01.2023 

Produkt: CENÍK STROP ELEKTŘINA 2023 

Distribuční území: ČEZ Distribuce, a.s. 
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