T-výkup

Snižte si
náklady na
elektřinu
Máte fotovoltaickou elektrárnu splňující podmínky
provozu bez licence? Snižte si náklady na elektřinu

s naším jednoduchým řešením výkupu přebytků.

Výroba i dodávka přehledně
na jedné faktuře
Prodej přebytků není nic složitého. Stačí podepsat dodatek

k dodávkové smlouvě, my se již o vše postaráme. Váš
elektroměr měří spotřebu i dodávku elektřiny do

distribuční sítě. Potřebné údaje nám pravidelně zasílá příslušný
distributor, vy si vše můžete zkontrolovat na faktuře.

T-výkup můžete kombinovat

s libovolný produktem
Pro dodávku elektřiny si můžete vybrat jakýkoliv produkt z naší
nabídky. Naši energetičtí poradci vám s výběrem vhodného
produktu rádi pomohou.

Snižte si náklady na elektřinu

Odpovědnost za odchylku
přebíráme my
Odpovědnost za odchylku v dodávce do sítě za vás v případě
domácí fotovoltaické elektrárny přebíráme my, takže vy se o nic
starat nemusíte.

Výhodný výkup elektřiny za
aktuální velkoobchodní ceny
Přebytky elektřiny dodané do distribuční sítě, oceníme příslušnou
hodinovou cenou, za kterou se v danou chvíli obchodovalo na burze.

Za službu výkupu elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku si
účtujeme poplatek za 1 MWh. Stanovení ceny podle reálně dodaného
množství elektřiny je férové, pokud do distribuční sítě nic nedodáte,  
nic si za službu neúčtujeme.

+420 735 000 215

www.tedomenergie.cz

Příklad úspory s T-výkupem
Příklad byl připraven na základě skutečných hodnot z roku 2021. Jedná se o rodinný dům v Ostravě, žije zde 5 členná rodina, k ohřevu
teplé vody využívají bojler, vytápění řeší tepelné čerpadlo. V letních měsících domácí fotovoltaická elektrárna vyrábí mnohem více
elektřiny, než rodina spotřebuje. Odměna za přebytky dodané do sítě v tomto období snižuje celoroční náklady.
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Příklad spotřeby, výroby a výkupu v měsících květen – září 2021

Elektřinu dodanou do sítě jsme ocenili aktuální velkoobchodní cenou. Výkupní cena se po odečtení
odměny za službu výkupu za květen až září 2021 pohybovala mezi 1 531 až 3 682 Kč/MWh včetně

Spotřeba

3,08 MWh

Výroba

5,55 MWh

DPH. Zákazníkovi stačilo podepsat dodatek k dodávkové smlouvě, o částku za dodané přebytky  

VÝKOUPENO za

se automaticky snížila příslušná měsíční faktura.

*Pro zjednodušení byly v

5 204 Kč

příkladu k ocenění přebytků elektřiny použity průměrné měsíční ceny.

Produktový ceník T-výkup

ňující podmínky dle energetického zákona pro provoz bez licence.

Výkup přebytku elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou pro domácnost spl

T-výkup je doplňkový produkt k dodávce elektřiny, určený stávajícím i novým zákazníkům TEDOM energie, kategorie domácnost, kteří mají v daném odběrném místě (dále jen „OM“) uzavřenou smlouvu na
dodávku elektřiny a v témže OM mají nebo si nainstalují fotovoltaickou elektrárnu splňující podmínky dle energetického zákona pro provoz bez licence. Produkt umožňuje takovému zákazníkovi získat odměnu za
dodávku přebytku do sítě. 

2. Výkup elektřiny lze zahájit nejdříve současně se zahájením dodávky elektřiny od TEDOM energie. 

3. Výkup elektřiny je ukončen okamžikem ukončení dodávky elektřiny od TEDOM energie bez ohledu na to, co k ukončení dodávky vedlo.

4. Kupní cena za dodávku skutečně dodané elektřiny se vypočítá jako součet součinů hodinových množství vyrobené a do distribuční soustavy Zákazníkem dodané elektřiny za vyúčtovací období a hodinových cen
elektřiny v Kč/MWh na krátkodobém denním trhu organizovaném společností OTE, a.s., IČO: 26 46 33 18, stanovených pro danou obchodní hodinu a den, v němž se dodávka elektřiny uskutečnila, zveřejněná na
webových stránkách OTE - viz https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh. Pro přepočet hodinové ceny elektřiny z měny EUR (tak, jak je uváděna na stránkách OTE) na CZK bude pro účely
vyúčtování ceny komodity použit směnný kurz EUR/ CZK – kurz střed devizového trhu vyhlašovaný ČNB, platný vždy ke konci každého jednotlivého dne fakturovaného období dodávky elektřiny. Přepočet hodinové
ceny elektřiny z měny EUR na CZK, s takto stanoveným směnným kurzem, bude proveden vždy za každý den z fakturovaného období dodávky elektřiny zvlášť. 

5. Cena za službu výkupu elektřiny a převzetí odpovědnosti za odchylku se stanovuje individuálně. Cenu za službu je TEDOM energie oprávněna jednostranně měnit. Zvýšení ceny za službu zakládá právo
zákazníka od smluvního vztahu odstoupit. Bližší podmínky jsou stanoveny uzavřeným smluvním vztahem.

6. Tento produktový ceník je platný a účinný od 1. 8. 2022 a vztahuje se na smluvní vztahy uzavřené ode dne 1. 8. 2022.
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