
ELEKTŘINA PREMIUM PLUS
pro domácnost
distribuční oblast EG.d
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 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.

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

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 

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

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 EG.D Distribuce, a.s.

 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

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

cena 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

stálý měsíční 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 2 243,28 (2 714,37) 1 814,77 (2 195,87) 1 771,30 (2 143,27) 641,02 (775,63) 1 771,30 (2 143,27) 259,77 (314,32) 259,77 (314,32) 259,77 (314,32) 232,62 (281,47) 2 775,60 (3 358,48)

nízký tarif (NT) Kč/MWh 147,89 (178,95) 147,89 (178,95) 147,89 (178,95) 140,85 (170,43) 147,89 (178,95) 147,89 (178,95) 143,15 (173,21) 170,44 (206,23)

regulovaná cena 
za příkon podle 
jmenovité proudové 
hodnoty hlavního 
jističe

jistič nad 3x10 A a do 1x25 A, vč. Kč/měsíc 14,00 (16,94) 42,00 (50,82) 52,00 (62,92) 95,00 (114,95) 52,00 (62,92) 111,00 (134,31) 125,00 (151,25) 125,00 (151,25) 117,00 (141,57) 32,00 (38,72)

jistič nad 3x10 A a do 3x16 A, vč. Kč/měsíc 23,00 (27,83) 67,00 (81,07) 84,00 (101,64) 152,00 (183,92) 84,00 (101,64) 178,00 (215,38) 200,00 (242,00) 200,00 (242,00) 188,00 (227,48) 50,00 (60,50)

jistič nad 3x16 A a do 3x20 A, vč. Kč/měsíc 28,00 (33,88) 83,00 (100,43) 104,00 (125,84) 190,00 (229,90) 104,00 (125,84) 223,00 (269,83) 250,00 (302,50) 250,00 (302,50) 235,00 (284,35) 63,00 (76,23)

jistič nad 3x20 A a do 3x25 A, vč. Kč/měsíc 35,00 (42,35) 104,00 (125,84) 131,00 (158,51) 238,00 (287,98) 131,00 (158,51) 278,00 (336,38) 313,00 (378,73) 313,00 (378,73) 294,00 (355,74) 79,00 (95,59)

jistič nad 3x25 A a do 3x32 A, vč. Kč/měsíc 45,00 (54,45) 133,00 (160,93) 167,00 (202,07) 304,00 (367,84) 167,00 (202,07) 356,00 (430,76) 400,00 (484,00) 400,00 (484,00) 376,00 (454,96) 101,00 (122,21)

jistič nad 3x32 A a do 3x40 A, vč. Kč/měsíc 56,00 (67,76) 167,00 (202,07) 209,00 (252,89) 380,00 (459,80) 209,00 (252,89) 445,00 (538,45) 500,00 (605,00) 500,00 (605,00) 479,00 (579,59) 126,00 (152,46)

jistič nad 3x40 A a do 3x50 A, vč. Kč/měsíc 71,00 (85,91) 209,00 (252,89) 261,00 (315,81) 476,00 (575,96) 261,00 (315,81) 557,00 (673,97) 626,00 (757,46) 626,00 (757,46) 715,00 (865,15) 158,00 (191,18)

jistič nad 3x50 A a do 3x63 A, vč. Kč/měsíc 89,00 (107,69) 263,00 (318,23) 329,00 (398,09) 599,00 (724,79) 329,00 (398,09) 701,00 (848,21) 788,00 (953,48) 788,00 (953,48) 1 048,00 (1 268,08) 198,00 (239,58)

jistič nad 3x63 A a do 3x80 A, vč. Kč/měsíc 1 726,00 (2 088,46)

jistič nad 3x80 A a do 3x100 A, vč. Kč/měsíc 3 175,00 (3 841,75)

jistič nad 3x100 A a do 3x125 A, vč. Kč/měsíc 6 547,00 (7 921,87)

jistič nad 3x125 A a do 3x160 A, vč. Kč/měsíc 12 946,00 (15 664,66)

jistič nad 3x63 A a za každou 1A Kč/měsíc 1,41 (1,71) 4,17 (5,05) 5,22 (6,32) 9,51 (11,51) 5,22 (6,32) 11,13 (13,47) 12,51 (15,14) 12,51 (15,14) 80,91 (97,90) 3,15 (3,81)

jistič nad 1x25 A a za každou 1A Kč/měsíc 0,47 (0,57) 1,39 (1,68) 1,74 (2,11) 3,17 (3,84) 1,74 (2,11) 3,71 (4,49) 4,50 (5,45) 4,17 (5,05) 26,97 (32,63) 1,05 (1,27)

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.


