
PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ DISTRIBUČNÍ SAZBY 

 
 

Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) 
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) 
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu    
                         8 hodin 
 

• V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu 

nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody. 

• Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách 

platnosti vysokého tarifu. 

• Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce 

minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně 

měnit. 

• Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani 

nemusí být v souvislé délce. 

• Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, 

nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí 

distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být 

kratší než tři hodiny. Odběratel může o změnu požádat pouze jednou za 12 měsíců, pokud se s 

distributorem nedohodnou jinak. 

 

Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu      
                        8 hodin (pro vyšší využití) 
 

• V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění 

objektu. 

• Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu 

odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí 

odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon 24 akumulačních spotřebičů nižší než 55 % 

příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že 

výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. 

• Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti 

vysokého tarifu. 

• Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce 

minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně 

měnit. 

• Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani 

nemusí být v souvislé délce. 

• Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, 

nejvíce však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí 

distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být 

kratší než tři hodiny. Odběratel může o změnu požádat pouze jednou za 12 měsíců, pokud se s 

distributorem nedohodnou jinak. 

 

Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu  
                        16 hodin 
 

• V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění 

objektu. 

• Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu. 

• Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného 

příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí 



činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném 

místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních 

(smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe 

před elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických 

spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. 

• V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové 

vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby D 25d. 

• Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce 

minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně 

měnit. 

• Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani 

nemusí být v souvislé délce. 

• Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových 

úseků, nejvíce však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 

 

Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu  
                         20 hodin 
 

• V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění 

objektu. 

• Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti 

vysokého tarifu. 

• Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu 

akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit 

nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe pře elektroměrem v odběrném místě. 

Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných 

elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před 

elektroměrem, avšak odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá 

tepelným ztrátám vytápěného objektu. 

• Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce 

minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarif operativně 

měnit. 

• Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani 

nemusí být v souvislé délce. 

• Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových 

úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 

• Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 

• V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové 

vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby D 25d. 

• Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání 

vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným 

měřicím zařízením. 

• V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v 

maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a 

přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina. 

 

Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu 
                        do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu  

22 hodin 
 

• Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo 

smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. 

 

Zdroj: eru.cz | Energetický regulační věstník, částka 10, ze dne 30. listopadu 2012 


