Informace o následných cenách produktové řady PLUS
pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2018
Vážený zákazníku,
v souladu s podmínkami produktové řady PLUS se po uplynutí dvanácti měsíců dodávky za fixní cenu bude cena
Vaší dodávky řídit velkoobchodní referenční cenou.
Výhody, které Vám tento moderní způsob stanovení ceny přináší:
 Transparentnost – výši velkoobchodní ceny komodity si můžete kdykoli sami ověřit z veřejně dostupných
informací (na stránkách Pražské energetické burzy);
Elektřina: www.pxe.cz/On-Line/Futures/
Plyn: www.pxe.cz/On-Line/Gas/
Cena za službu obchodu zůstává pro rok 2021 stejná.
 Jistota – Cena komodity vždy přesně odráží meziroční změnu. Již se Vám nikdy nestane, že cena půjde dolů
a Vy se zlevnění nedočkáte.

Cena silové elektřiny pro rok 2021:
Kč

Kč včetně DPH

Velkoobchodní referenční cena (MWh)*

1 161,00

1 404,81

Služba obchodu (MWh)

299,00

361,79

1 460,00

1 766,60

3,00

3,63

Sazba

Cena silové elektřiny celkem (MWh)
Cena za odběrné místo (den)

Vypočteno v souladu s podmínkami produktové řady PLUS jako součet součinů cen elektřiny pro rok 2021 a kurzů
české koruny v jednotlivých burzovních dnech roku 2020 děleno počtem burzovních dnů v roce 2020.
* 296 053,19 Kč / 255 = 1 161,00 Kč / MWh
Cena je platná pro všechny distribuční sazby a tarify.
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Cena odebraného zemního plynu pro rok 2021
Interval spotřeby (MWh)

Kč

Kč včetně DPH

Velkoobchodní referenční cena (MWh)**

373,00

451,33

Služba obchodu (MWh)

299,00

361,79

Cena odebraného zemního plynu (MWh)

672,00

813,12

3,00

3,63

Cena za odběrné místo (den)

Vypočteno v souladu s podmínkami produktové řady PLUS jako součet součinů cen plynu pro rok 2021 a kurzů
české koruny v jednotlivých burzovních dnech roku 2020 děleno počtem burzovních dnů v roce 2020.
** 95 074,99 Kč / 255 = 373,00 Kč / MWh
Cena je platná pro všechna pásma spotřeby.

Konečná cena za dodávku plynu/elektřiny se skládá vedle ceny odebraného plynu/silové elektřiny a stálého
měsíčního platu také z regulovaných cen za dopravu plynu/elektřiny, za činnosti operátora trhu a daň z plynu/
elektřiny (daň z plynu pouze u firem). Tyto složky ceny nejsou v přehledu shora uvedeny. Můžete se s nimi seznámit
na www.eru.cz.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň.
S přátelských pozdravem
Ing. Rober Šíma
ředitel zákaznické péče
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