Přehled sazeb
Jednotarifní Popis

Vhodné pro:

D01d

Odběrné místo
s nižší spotřebou
elektřiny, např. menší
domácnosti, chaty,
zahrádky, garáže,
stavby…

D02d

Pro klasickou
domácnost
s běžnými
spotřebiči (lednička,
pračka, myčka…)

Běžné spotřebiče, bez
Od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze
ohřevu vody, bez vytápění; D pro odběrná nebo předávací místa kde
01d- nízká spotřeba;
není a nebude připojena výrobna
D 02d-střední, klasická
elektřiny a pouze pro odběrná a
spotřeba
předávací místa se jmenovitou proudovou
hodnotou hlavního jističe před
elektroměrem do hodnoty 3x63 A
včetně.
X

Podmínky pro sazby

Délka
nízkého
tarifu
X

Instalované spotřebiče nutné pro
přiznání sazby
X

Dvoutarifní
D25d

D26d

D27d

Odběrné místo
Akumulační
s akumulačními
vytápění,akumulační ohřev
spotřebiči, např.
vody (bojler)
ohřev vody - bojler,
případně akumulační
vytápění
Odběrné místo
s akumulačními
spotřebiči pro
akumulační vytápění,
ohřev vody - bojler
Sazba pro elektromobil

Nainstalováný elektrický akumulační
8 hodin
spotřebič. D 25d - Akumulační vytápění
nebo akumulační ohřev vody (bojler).
D 26d - akumulační vytápění. D26d - Souč.
instalovaný příkon aku. elektrických
spotřebičů musí činit nejméně 55 %
příkonu odpovídajícího hodnotě hl.
jističe před elektroměrem v odběrném
místě. Na odběrném místě musí být
zajištěno blokování akumulačních
spotřebičů.

Akumulační vytápění - teplovodní
akumulačnívytápění s elektrokotlem,
akumulační kamna; akumulační ohřev
vody - bojler

Doklad o vlastnickém právu = kopii
velkého technického průkazu,
nebo užívací právo – kopii velkého
technického průkazu + doklad o právu

Elektromobil

8 hod. (v
rozmezí
18 - 8 hod.)

D35d

Kombinované – hybridní vytápění a ohřev
vody (kombinace akumulačního a přímotopného
vytápění). Mmožnost přiznání do 31. 3. 2016 nahrazuje ji sazba D57d

D45d

S přímotopným
vytápění - (možnost
přiznání do
31. 3. 2016 - nahrazuje
ji sazba D57d)

D55d → D56d Vytápění pomocí
tepelného čerpadla

D57d

Elektrické vytápění přímotopný konvektor,
podlahové topení,
elektrokotel, sálavé panely,
infratopení

Tepelné čerpadlo - zařízení,
které odnímá teplo
z vnějšího prostředí
z vody nebo půdy nebo
vzduchu,
a předává teplo
k dalšímu využití.
OM s hybridním
Elektrické vytápění vytápěním, nebo s
přímotopný konvektor,
přímotopnými
podlahové topení,
spotřebiči k vytápění elektrokotel, sálavé panely,

užívat elektromobil (např. kopii
leasingové smlouvy/nájemní
smlouvy/smlouvy
o výpůjčce apod.).
Nainstalováno hybridní (smíšené)
16 hodin
vytápění objektu. Pro hybridní vytápění je
tato sazba nejvýhodnější. Souč.
instalovaný příkon hybridních el.
spotřebičů(včetně instalovaného příkonu
aku.spotřebiče pro ohřev užitkové
vody), musí činit nejméně 50 % příkonu
odpovídajícího hodnotě hl. jističe před
elektroměrem v odběrném místě. Na
odběrném místě musí být zajištěno
blokování hybridních spotřebičů.
Nainstalováné elektrické přímotopné
20 hodin
spotřebiče.Souč. instal. příkon
přímotopných el. spotřebičů(včetně instal.
příkonu aku.spotřebiče pro ohřev užitkové
vody), musí činit nejméně 40 % příkonu
odpovídajícího hodnotě hl. jističe před
elektroměrem v OM. Na odběrném místě
musí být zajištěno blokování
přímotopných spotřebičů.
Nainstalován systém vytápění s
22 hodin
tepelným čerpadlem.
D 56d není možné přiznávat po 31. 3.
2016. K 1. 1. 2017 sazba D 55d zanikla a
byla převedena na sazbu D 56d.
Na odběrném místě musí být zajištěno
blokování topných spotřebičů.
Řádně nainstalované hybridní, nebo
20 hodin
přímotopné elektrické spotřebiče
určené k vytápění objektu a nebo
systém vytápění tepelným

Elektrické, akumulační,
kombinované vytápění (smíšená
hybridní kamna)

Elektrické vytápění - přímotopný
konvektor, podlahové topení,
elektrokotel, sálavé panely, infratopení

Tepelné čerpadlo(některé druhy
klimatizace fungují jako tep. čerpadlo)

Elektrické vytápění - přímotopný
konvektor, podlahové topení,
elektrokotel, sálavé panely,
infratopení. Tepelné čerpadlo (některé

objektu a nebo
systém
s tepelným
čerpadlem. (možnost
přiznání této sazby od
1. 4. 2016)

D61d

Víkendový režim

infratopení. Tepelné
čerpadlo(některé druhy
klimatizace fungují jako tep.
čerpadlo).

čerpadlem. Součtový instalovaný příkon
přímotopných, nebo hybridních
elektrických spotřebičů nebo tepelného
čerpadla, (včetně instalovaného příkonu
akumulačního spotřebiče pro ohřev vody)
musí činit nejméně 40 % příkonu
odpovídající hodnotě HJ, pokud bude
součtový instalovaný příkon nižžší než
40 % musí odběratel prokázat, že
výkon těchto elektrických spotřebičů
odpovídá tepelným ztrátám
vytápětného objektu tzn. dokládal by
Výpočet tepelných ztrát.Přiznání sazby je
možné od 1. 4. 2016 (sazba nahrazuje sazby
D35d, D45d, D56d).Na odběrném místě
musí být zajištěno blokování topných
a hybridních spotřebičů.
Vhodný pro pobyt
žádné, bez blokování
od
o víkendu a max. 14 dní v roce
pátku 12 hod.
(chaty
do neděle
a chalupy).
22 hod.

druhy klimatizace fungují jako tep.
čerpadlo)
Kombinované – hybridní vytápění
a ohřev vody (kombinace
akumulačního a přímotopného
vytápění).

X

