
Centrum kultury a vzdělávání 
Sokolská třída 26 
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702 00 Moravská Ostrava

Oznámení společnosti ČEZ Prodej, a.s., o dodávce poslední instance

Dobrý den,

dovoluji si Vám jménem společnosti ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425,
PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 
22581, IČ: 27 23 24 33, oznámit, že vzhledem ke skutečnosti, že Váš stávající dodavatel elektřiny, 
....... ............... ....... ................... ..... ................, pozbyl možnost uskutečňovat dodávku elektřiny, se 
společnost ČEZ Prodej, a.s., jakožto držitel licence na obchod s elektřinou, stala od 23. 3. 2018 
dodavatelem poslední instance, a to v souladu s ustanovením §12a zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „energetický zákon“).

Tato skutečnost znamená, že od 23. 3. 2018 je dodávka elektřiny do Vašich odběrných míst
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v distribučním území, na které se vztahuje místně příslušná licence na distribuci elektřiny 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, zajišťována společností ČEZ Prodej, a.s., 
a to za cenu stanovenou dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2017 ze 
dne 21. listopadu 2017. Tato cena je stanovena ceníkem společnosti ČEZ Prodej, a.s., jež tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dopisu.
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Společnost ČEZ Prodej, a.s. jakožto dodavatel poslední instance Vám oznamuje, že:

* elektřina v režimu dodávky poslední instance bude dodávána za podmínek stanovených v 
našich Všeobecných obchodních podmínkách dodávky elektřiny, které jsou k dispozici na 
webových stránkách ...................

■ jste oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., (vyhláška o 
pravidlech trhu s elektřinou) v platném znění, změnit dodavatele elektřiny z dodavatele poslední 
instance za jiného dodavatele -  držitele licence na obchod s elektřinou;

" dodávka elektřiny v režimu dodávky poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců od jejího 
zahájení.

Společnost ČEZ Prodej, a.s., je připravena Vám poskytnout plnou součinnost a spolupráci v řešení
nastalé situace, a to i po ukončení režimu dodávky poslední instance. V případě jakéhokoliv dotazu
v této věci neváhejte kontaktovat příslušné zástupce společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Přílohy:

57) Ceník společnosti ČEZ Prodej, a.s. pro dodávku poslední instance
58) Výhodná nabídka elektřiny a plynu

S přátelským pozdravem

Michal Kovařík
ředitel pro prodej a obsluhu



CENY DODÁVKY ELEKTŘINY 
DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE

březen 1 2018
Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech 
povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající 
dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro 
malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele 
na trhu s elektřinou nenalezli.
Celé znění definice DPI naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu ................... v dokumentu 
Cenové rozhodnuti ERÚ č. 6/2017 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanovuji ceny regulovaných služeb 
souvisejících s dodávkou elektřiny.

Cena silové elektřiny dodávané dodavatelem poslední Instance konečnému zákazníkovi typu domácnost se 
v souladu se zvláštním právním předpisem skládá ze stálého platu, z platu za dodané množství silové elektřiny 
ve vysokém tarifu (VT) a z platu za dodané množství silové elektřiny v nízkém tarifu (NT), jejichž výše činí:

Dodavatel poslední instance: ČEZ Prodej, a.s.

Kategorie odběru podle Stálý plat Plat za dodané množství Plat za dodané množství
přiřazené distribuční (Kč/měs.) silové elektřiny ve VT silové elektřiny v NT
sazby (Kč/MWh) (Kč/MWh)

D01d, D02d 180,00 1 485,00

D25d, D26d 180,00 1 850,00 1 096,00

D27d 180,00 1 850,00 1 096,00

D35d 180,00 1 981,00 1 397,00

D45d 180,00 1 773,00 1 544,00

D56d 180,00 1 608,00 1 547,00

D57d 180,00 1 608,00 1 544,00

D61d '  180,00 1 642,00 1 361,00

Cena silové elektřiny dodávané dodavatelem poslední instance konečnému zákazníkovi typu malý zákazník 
se v souladu se zvláštním právním předpisem skládá ze stálého platu, z platu za dodané množství silové elektřiny 
ve vysokém tarifu (VT) a z platu za dodané množství silové elektřiny v nízkém tarifu (NT), jejichž výše činí:

Dodavatel poslední instance: ČEZ Prodej, a.s.

Kategorie odběru podle
přiřazené distribuční 
sazby

Stálý plat 
(Kč/měs.)

Plat za dodané množství 
silové elektřiny ve VT 

(Kč/MWh)

Plat za dodané množství 
silové elektřiny v NT 

(Kč/MWh)

C0ld, C02d. C03d 165,00 1 909,00

C25d, G26d 165,00 2 153,00 1 370,00

C27d 165,00 2 153,00 1 370,00

C35d 165,00 1 935,00 1 797,00

C45d. C46d 165,00 2 055,00 1 811,00

C55d, C56d 165,00 1 926,00 1 841,00

C62d 165,00 1 269,00

Cena silové elektřiny dodávané dodavatelem poslední instance konečnému zákazníkovi typu velkoodběratel 
se v souladu se zvláštním právním předpisem skládá z platu za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu 
(VT, platný v pracovní dny od 8 do 20 hodin) a z platu za dodané množství silové elektřiny v nízkém tarifu (NT, 
platný v pracovní dny od 20 do 8 hodin, o víkendech a svátcích po dobu celých 24 hodin), jejichž výše činí:

Dodavatel poslední instance: ČEZ Prodej, a.s. Plat za dodané množství Plat za dodané množství
silové elektřiny ve VT silové elektřiny v NT

(Kč/MWh) (Kč/MWh)

1 497,03  1 114,75

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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