Produktové podmínky FairPlay
Metodický postup výpočtu ceny
pro produkt vycházející z aplikace koeficientu a denních cen na DT/VDT OTE
Obchodní část ceny
Stanovení obchodní části dodávky silové elektřiny nebo zemního plynu vychází z cen, které byly zobchodovány na
krátkodobých trzích OTE, konkrétně na denním trhu elektřiny (DT) a na vnitrodenním trhu zemního plynu (VDT) na
základě níže uvedeného výpočtu s použitím těchto dílčích položek:
Stálá platba za odběrné místo
Stálá platba za odběrné místo je stanovena na částku 3,- Kč / 1 den
Cena obchodu komodity
Cena silové elektřiny a zemního plynu je stanovena na základě níže uvedeného výpočtu na základě těchto dílčích
položek:
1. Cena elektrické energie obchodovaná na denním trhu OTE se stanoví jako aritmetický průměr SPOT MARKET
INDEX BASE LOAD za období, na které se vztahuje vyúčtování elektrické energie předané provozovatelem
distribuční soustavy operátorovi trhu k vyúčtování, které je k dispozici na https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobetrhy/elektrina/denni-trh
2. Cena zemního plynu obchodovaného na vnitrodenním trhu OTE se stanoví jako aritmetický průměr INDEX OTE
za období, na které se vztahuje vyúčtování elektrické energie předané provozovatelem distribuční soustavy
operátorovi trhu k vyúčtování, které je k dispozici na https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh.
3. Cena realizace nákupu komodity je stanovena na částku
 Elektřina  0.28,- Kč / 1 KWh
 Zemní plyn  0.40,- Kč / 1 KWh
4. Směnný kurz pro každý měsíc je zveřejněn na stránkách dodavatele (http://www.ced.cz/)
5. Sazba úpravy profilu spotřeby


Elektřina



Zemní plyn

Výpočet:
Výsledná cena 1 KWh dodané elektrické energie nebo plynu
=
(průměr cen elektrické energie nebo plynu zobchodované na
DT OTE převedené na Kč a KWh
+
cena za realizaci nákupu komodity)
x
sazba úpravy profilu spotřeb
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, ekologické daně a výsledná cena neobsahuje poplatky za distribuci elektřiny a / nebo zemního plynu, popř. ostatní regulované
položky, které jsou dány cenovým rozhodnutím ERÚ vydaným pro příslušný rok .
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