Ceník produktu FairPlay
Ceník produktu FairPlay je Ceníkem ve smyslu ustanovení čl. IV. odst. 1. Všeobecných obchodních podmínek
společnosti Český Energetický Dodavatel, a.s. pro dodávky elektřiny a zemního plynu („VOP“) a stanovuje Konečnou
cenu-plyn a Konečnou cenu-elektřina pro dodávky zemního plynu a/nebo elektřiny v režimu produktové řady FairPlay.
Konečná cena - plyn je tvořena dvěma složkami, a to cenou za odebraný plyn a služby dodávky („Cena za plyn“), a cenou
za distribuci („Cena za distribuci - plyn“). Konečná cena - elektřina je tvořena dvěma složkami, a to cenou za silovou
elektřinu („Cena za elektřinu“), a cenou za distribuční služby („Cena za distribuci -elektřina“). Cena za plyn a Cena za
elektřinu jsou stanoveny tímto Ceníkem. Cena za distribuci - plyn a Cena za distribuci - elektřina jsou stanoveny cenovým
rozhodnutím Energetického regulačního úřadu („ERÚ“). Ke Konečné ceně - plyn a Konečné ceně - elektřina jsou dále
připočteny související daně a poplatky.
Konečná cena-plyn / Konečná cena-elektřina je tedy dána součtem Cena za plyn / Cena za elektřinu (X) + Cena za
distribuci-plyn / Cena za distribuci - elektřina + daně, poplatkky.

Stanovení Ceny za plyn a Ceny za elektřinu
Cena za plyn a Cena za elektřinu je v režimu produktové řady FairPlay stanovena na základě cen, které byly
zobchodovány na krátkodobých trzích OTE, konkrétně na denním trhu elektřiny (DT) a na vnitrodenním trhu zemního
plynu (VDT), a to podle vzorce:
X= ((A + B) x C) + (D x počet dnů zúčtovacího období))
X – Cena za plyn nebo Cena za elektřinu za každou 1 KWh dodaného zemního plynu nebo elektřiny
A – průměr cen zemního plynu nebo elektřiny zobchodovaných na trzích OTE v Kč / 1 KWh
B – cena za realizaci nákupu zemního plynu nebo elektřiny
C – koeficient podle charakteru spotřeby
D – stálá platba za odběrné místo
Celková Cena za plyn nebo Cena za elektřinu za příslušné zúčtovací období je pak zjištěna vynásobením výsledku
uvedené rovnice (X) počtem odebraných KWh zemního plynu nebo elektřiny za dané zúčtovací období a připočtením
stálé platby za odběrné místo připadající na příslušné zúčtovací období.

A – Průměr zobchodovaných cen elektřiny nebo zemního plynu na trzích OTE
Průměr cen elektrické energie obchodované na denním trhu OTE se stanoví jako aritmetický průměr SPOT MARKET
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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/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh.
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Průměr cen 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.

S ohledem na skutečnost, že jsou obchody na trzích OTE prováděny v cizí měně, jsou ceny těchto obchodů
přepočítávány na české koruny, a to podle aktuálního denního středového kurzu ČNB ke každému dni zúčtovacího
období. Aktuální výše směnného kurzu je k dispozici na: www.ced.cz/produkty/fairplay

B – Cena za realizaci nákupu
 Zemní plyn  0.32,- Kč / 1 KWh
 Elektřina  0.28,- Kč / 1 KWh

1

Aritmetický průměr cen elektrické energie obchodovaných na denním trhu OTE za uplynulý kalendářní týden je zveřejněn vždy na
webu ČED: www.ced.cz/produkty/fairplay
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Aritmetický průměr cen zemního plynu obchodovaných na vnitrodenním trhu OTE za uplynulý kalendářní týden je zveřejněn vždy na
webu ČED: www.ced.cz/produkty/fairplay

C - Koeficient podle charakteru spotřeby pro dané odběrné místo
 Elektřina

 Zemní plyn

D – Stálá platba
3

Stálá platba za odběrné místo je stanovena ve výši 3,- Kč / den.

Stanovení ceny za distribuci
Cena za distribuci - plyn a Cena za distribuci - elektřina jsou stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu („ERÚ“).
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré ceny v tomto ceníku uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH
je připočítávána k cenám vždy v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů. Aktuální výše DPH činí 21%.
Konkrétní výše Ceny za plyn / Ceny za elektřinu nebo Konečné ceny - plyn / Konečné ceny - elektřina ve vztahu
k aktuálnímu zúčtovacímu období Zákazníka bude Zákazníkovi sdělena kdykoliv na infolince ČED tel. č. 840 100 700, na
základě žádosti zaslané na emailovou adresu: info@ced.cz, nebo na základě dotazu Zákazníka odeslaného
prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webu ČED: www.ced.cz
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Aktuální charakter spotřeby pro odběrné místo Zákazníka v době započetí dodávky v režimu produktové řady FairPlay:




Specifikace odběrných míst elektřiny:
EAN
EAN

859182400
859182400

-

EAN
EAN

859182400
859182400

-

Podpis zákazníka:

Specifikace odběrných míst zemního plynu:
EIC
EIC

27ZG
27ZG

-

EIC
EIC

27ZG
27ZG

-

Modelový příklad: Vypočítáme neregulovanou cenu zemního plynu u zákazníka s ročním objemem spotřeby 9000 kWh. Průměr
zobchodovaných cen plynu na trzích OTE: 14,9 EUR/MWh. Kurz: 26,- Kč/EUR. Charakter spotřeby: 0,95. Cena za realizaci nákupu:
0.32,- Kč/kWh  X= ((0,3874+0,32)*0.95) X= 0.672 Kč/kWh
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Celková výše stálé platby je pak dána vynásobením uvedené sazby stálé platby a počtem dní příslušného zúčtovacího období.
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Charakter spotřeby příslušného odběrného místa se v průběhu dodávky zemního plynu a / nebo elektřiny může změnit.
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