
bez DPH s DPH

cena za odebranou silovou elektřinu  Kč/MWh 1 349,00 1 632,29

fixní cena za silovou elektřinu Kč/měsíc 30,00 36,30

daň z elektřiny Kč/MWh 28,30 3 424,30

cena za zajištění distribuce elektřiny Kč/MWh 1 983,50 2 400,04

do 1x25 A, resp. 3x10 A včetně       16,00 19,36

nad 3x10 A do 3x16 A včetně          26,00 31,46

nad 3x16 A do 3x20 A včetně          32,00 38,72

nad 3x20 A do 3x25 A včetně          41,00 49,61

nad 3x25 A do 3x32 A včetně          52,00 62,92

nad 3x32 A do 3x40 A včetně          65,00 78,65

nad 3x40 A do 3x50 A včetně          81,00 98,01

nad 3x50 A do 3x63 A včetně          102,00 123,42

nad 3x63 A za A         1,62 1,96

nad 1x25 A za A         0,54 0,65

systémové služby Kč/MWh 93,30 112,89

činnosti operátora trhu Kč/OM/měsíc 3,91 4,73

cena na podporu výkupu elektřiny** Kč/A/měsíc 15,07 18,23

Kč/MWh 3 454,10 4 179,46

Kč/měsíc

Kč/A/měsíc

 +

 +

 +

30,00 Kč bez DPH (36,30 Kč s DPH)                             

+ cena dle příslušné hodnoty hlavního jističe                       

+ 3,91 Kč bez DPH (4,73 Kč s DPH)CELKOVÁ FIXNÍ CENA

CENÍK DODÁVEK A DISTRIBUCE ELEKTŘINY
Platnost cen od 1. 1. 2021
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CELKOVÁ JEDNOTKOVÁ CENA ELEKTŘINY

553 777 555, vize.opa@mvv.cz, www.opa.cz

CENA NA PODPORU VÝKUPU ELEKTŘINY**

hodnota hlavního jističe x 15,07 Kč bez DPH (18,23 

Kč s DPH) (maximální platba je dána velikostí 

odběru elektřiny násobeného cenou 495,00 

Kč/MWh bez DPH (598,95 Kč s DPH))

Tento Ceník obsahuje ceny za  související služby v elektroenergetice pro  rok 2021 dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.  9/2020 a č.  

10/2020 a dále ceny za distribuci (pro zákazníky využívající ostatní distribuční sazby ceny dle cenového rozhodnutí ERÚ,  ceník k  dispozici na  vyžádání, sleva z 

ceny za zajištění distribuce elektřiny platí analogicky) a  dodávku elektřiny stanovené společností OPATHERM a.s., platné od 1. 1. 2021. Společnost OPATHERM 

a.s. garantuje ve svém ceníku cenu za distribuci jako nižší nežli je cena za distribuci poskytovaná provozovatelem regionální distribuční soustavy, ke které je lokální 

distribuční soustava připojena, kterým je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Sazba DPH je 21%. Ceny s DPH jsou pouze orientační.

*) Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády.

**) Cena je  účtována v  případech,  kdy je  odběrné a  předávací  místo připojené k distribuční  soustavě  jednofázovým připojením. Pokud je odběrné a předávací 

místo připojené k distribuční soustavě třífázově, účtuje se  trojnásobek  ceny  (např. u jističe 3x25 A ⇒ 3 x 25 x 12 x 15,07 Kč bez DPH). Maximální platba za 

podporu výkupu  elektřiny je  dána velikostí  odběru  elektřiny  násobeného částkou  495,00 Kč/MWh bez DPH (např. 15 MWh ⇒ 15 x 495,00 Kč)

VÝPOČET CELKOVÉ ROČNÍ PLATBY ZA ELEKTŘINU

jednotková cena elektřiny = roční spotřeba x (cena za odebranou silovou elektřinu + daň z elektřiny + cena za zajištění distribuce elektřiny +                                                                 

systémové služby)

fixní platby = 12 x (fixní cena silové elektřiny + měsíční cena za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem +                                                                 

činnosti operátora trhu)

podpora výkupu elektřiny = 12 x (hodnota hlavního jističe x počet fází x cena na podporu výkupu elektřiny) maximálně však odebrané množství                        

elektřiny x 495,00 Kč/MWh bez DPH (598,95 Kč s DPH)

OPATHERM a.s., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava


