
Poplatek v případě
vystavení upomínky

první

0 Kč

druhá

100 Kč

třetí

500 Kč

Cena elektřiny podle denního
trhu uváděném na OTE.cz

V období od 1.1. do 31.12.2023
max. 5 000 Kč / MWh

Vaše náklady
na elektřinu

u Nano Green

Poplatek
Nano Green

Ostatní
poplatky

Cena
elektřiny

129 Kč / měsíc
za odběrné místo

350 Kč / MWh
za služby obchodu

+

28,30 Kč / MWh
daň z elektřiny

+

3,43 Kč / měsíc
poplatek OTE

113 Kč / MWh
systémové služby

+

Přehled aktuální
ceny elektřiny
v reálném čase

Smlouva na
dobu neurčitou

Výpovědní lhůta
jen 1 měsíc

Výkup elektřiny
za tržní ceny

a poplatek jen
600 Kč / MWh

Online portál
s přehledem

spotřeby
a možností

samoodečtu

Nazeleno FLEXI Oblast EG.D, a.s..

Ceny jsou platné od 1.3.2023. Všechny ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH 21 %. Ceny upomínek jsou
uváděny v Kč včetně DPH. Výpočet roční konečné ceny elektřiny Roční spotřeba ve VT × (A + E + C + D)
+ Roční spotřeba v NT × (B + F + C + D) + 12 × Souhrn měsíčních poplatků + Poplatek OZE Příklad
výpočtu a ceny naleznete na www.nanogreen.cz.

CENÍK PRO DOMÁCNOSTI S ODBĚRY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Měsíční plat
za rezervovaný

příkon podle jmenovité
proudové hodnoty

hlavního jističe před
elektroměrem. 
Na další straně)

+
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VT – vysoký tarif, NT – nízký tarif, MWh – megawatthodina, kWh = kilowatthodina (1 MWh = 1000
kWh). *Instalace do 31.3.2016 **Instalace od 1.4.2016 *** Aktuální velkoobchodní ceny silové
elektřiny pro každou hodinu vzniklé obchodováním na denním velkoobchodním trhu zajišťovaném
operátorem trhu OTE, a. s. jsou k dispozici na www.otecr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh.
Výsledná cena silové elektřiny je určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových     
 cen, vydělených naměřenou spotřebou za dané období. U dvoutarifních distribučních sazeb               
 je obchodní složka ceny silové elektřiny účtována stejně pro vysoký (VT) i nízký tarif (NT). U
odběrných míst s průběhovým měřením typu „A, B“ je použita skutečná naměřená hodinová spotřeba.                 
U odběrných míst s měřením typu „C“ je spotřeba za jednotlivé hodiny získána rozložením dle
přiděleného typového diagramu dodávky (TDD) stanoveného OTE, a.s


