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Výkup elektrické energie 
z decentrálních zdrojů 
Nabízíme výkup elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů, kogeneračních jednotek a jiných výrobních 
zdrojů elektrické energie. Produkt je vhodný pro 
všechny, kdo provozují vlastní výrobnu elektřiny a řeší 
odprodej vyrobené elektřiny. 

Nabídka od ČEZ ESCO 
Nabízíme výkup elektrické energie v režimu podpory 
zelených bonusů a výkup nepodporovaných výrobních 
zdrojů. Vykoupíme od Vás veškerou vyrobenou elektřinu nebo 
pouze nespotřebované přebytky výroby elektřiny.

Výkup elektrické energie realizujeme za fi xní i hodinové 
ceny dle preference výrobce. Výrobci s objemem vykoupené 
elektřiny nad 2 GWh za rok mají možnost využít nabídky produktu 
Postupný výkup. Ten umožňuje výrobci rozdělit zafi xování 
ceny do několika fi xačních kroků a minimalizovat tak riziko 
fi xace ceny celkového objemu výroby v nevhodný okamžik.

Vykupujeme elektrickou energii ze:

 solární energie

 větrné energie

 biomasy

 bioplynu

 kogeneračních jednotek 

 a jiných výrobních zdrojů



Kontakty

V případě zájmu, prosím, kontaktuje svého obchodního zástupce. 
Pokud zatím nejste naším zákazníkem, rádi se Vám budeme věnovat 
na uvedených kontaktech.

Produktový management komodit
ČEZ ESCO, a.s.

Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
www.cezesco.cz 

komodity@cez.cz, +420 211 043 323

Smlouvu na výkup elektrické energie je možné uzavřít  
na období jednoho roku či více let, bez nutnosti uzavření 
smlouvy na dodávku elektrické energie. Zákazníci,  
od kterých ČEZ ESCO elektřinu vykupuje a zároveň jim 
elektřinu dodává, obdrží zajímavější cenovou nabídku. 

Přínosy pro zákazníka
Komplexní servis a poradenství – kromě samotného 
výkupu elektrické energie nabízíme výrobcům komplexní 
služby jako: 
   zapojení a zprovoznění dalších výrobních zdrojů 
   pravidelný servis, údržbu a revizi 
   monitoring funkčnosti a výkonnosti
   instalaci inteligentních měřicích zařízení 
   poradenství v oblasti efektivního provozu  
výrobních zařízení 

   a další energetické poradenství či administraci

Cena – naše nabídky na výkup elektrické energie jsou 
cenově zajímavé. 

Individuální přístup – Ke každému zákazníkovi přistupujeme 
individuálně. Naceníme i veškeré nestandardní požadavky 
našich zákazníků.

Rychlost – komunikace s námi je rychlá a jednoduchá. Elektřinu  
vykupujeme na základě jednoduché smlouvy o výkupu.

Dlouhodobé zkušenosti – máme dlouholeté zkušenosti,  
na trhu s elektřinou působíme již od jeho počátku.


