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 – otevřeně Vám přiznáváme naši nákupní strategii, kdy přesně víte, jak cenu komodity
vypočítáme a kolik si za naše služby účtujeme.
  Jistota – ať už cena na velkoobchodním trhu klesá nebo naopak stoupne, strategie celoročního průměru Vám
zajistí výhodnou cenu po celou dobu dodávky.
  Cena za službu obchodu zůstává po celý rok stejná.

Cena silové elektřiny pro rok 2021:
Sazba
Referenční produkt (Kč/MWh)
Cena za službu obchodu (Kč/MWh)
Cena silové elektřiny celkem (Kč/MWh)
Stálý plat (Kč/den)

Referenční produkt
1 161 Kč/MWh
Průměrná cena 1 MWh elektřiny
nakoupené během roku 2020 pro
dodávku zákazníkům v roce 2021.

=

Součet nákupních cen na burze
296 053,19 Kč
Výše těchto cen je k dispozici na
stránkách Pražské energetické
burzy, ceny jsou uváděny v eurech.
Pro přepočet na české koruny se
použijí denní kurzy ČNB střed.

Kč

Kč včetně DPH

1 161,00

1 404,81

299,00

361,79

1 460,00

1 766,60

3,00

3,63

/

Počet burzovních dnů
255

Počet dnů, kdy se během roku
2020 obchodovalo s elektřinou.

Cena silové elektřiny se vypočítá jako součet nákupních cen za minulý rok na Pražské energetické
burze (PXE), který se vydělí počtem obchodovaných dnů v daném roce. Výsledná hodnota představuje
referenční produkt, který se vynásobí koeficientem pro jednotlivé distribuční sazby. Na závěr je
přičtena cena za službu obchodu a stálý plat, který není závislý na odebraném množství.
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Cena odebraného zemního plynu pro rok 2021
Sazba

Kč

Kč včetně DPH

373,00

451,33

Cena za službu obchodu (Kč/MWh)

299,00

361,79

Cena odebraného zemního plynu celkem (Kč/MWh)

672,00

813,12

3,00

3,63

Velkoobchodní referenční cena (Kč/MWh)

Stálý plat (Kč/den)

Velkoobchodní
referenční cena
373 Kč/MWh
Průměrná cena 1 MWh zemního
plynu nakoupeného během roku
2020 pro dodávku zákazníkům
v roce 2021.

=

Součet nákupních
cen na burze
95 074,99 Kč
Výše těchto cen je k dispozici na
stránkách Pražské energetické
burzy, ceny jsou uváděny v eurech.
Pro přepočet na české koruny se
použijí denní kurzy ČNB střed.

/

Počet burzovních dnů
255
Počet dnů, kdy se během roku
2020 obchodovalo se zemním
plynem.

Cena odebraného zemního plynu se vypočítá jako součet nákupních cen za minulý rok na Pražské
energetické burze (PXE), který se vydělí počtem obchodovaných dnů v daném roce. Výsledná hodnota
představuje referenční produkt. Na závěr je přičtena cena za službu obchodu a stálý plat, který není
závislý na odebraném množství.

Výši velkoobchodní ceny zemního plynu si můžete kdykoli sami ověřit z veřejně
dostupných informací na stránkách Pražské energetické burzy: www.pxe.cz/On-Line/Gas/.

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