
PRODUKTOVÉ PODMÍNKY KAMARÁD PRO PODNIKATELE

Cenové a platební podmínky 

Cena za dodávku Komodity je určena příslušným ceníkem uvedeným ve Smlouvě a může být položkově členěna (např. jednotková cena za spotřebu a stálý měsíční plat). Dodavatel je oprávněn 
jednostranně upravit cenu v případě zvýšení regulované složky ceny, daní či poplatků, aniž by z tohoto důvodu zákazníkovi vznikalo právo na odstoupení od Smlouvy. 

Strany se výslovně dohodly na flexibilním způsobu určení složky ceny za dodávku Komodity (tj. část celkové ceny odlišná od ceny za Související službu a bez příslušných daní; dále jen „Cena 
Komodity“) v návaznosti na vývoji obchodování s Komoditou prostřednictvím POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČ: 278 65 444 („PXE“). Pro účely Smlouvy je „Vstupní cenou“ 
relevantní Komodity prostý aritmetický průměr zavíracích cen oficiálního kurzovního lístku PXE (http://www.pxe.cz/Kurzovni-Listek/Oficialni-KL/) relevantních produktů za rozhodné období, 
přičemž a) relevantní produkty jsou ceny finančních futures kontraktů kotovaných na PXE pro relevantní rok, tj. F PXE CZ BL CAL-x pro elektřinu a G PXE CZ BL CAL-x pro plyn (kde „x“ znamená 
část názvu kontraktu identifikující příslušný kalendářní rok, pro který se provádí výpočet Ceny Komodity), případně jinak nazvané kontrakty kotované na PXE, které je v budoucnu obsahově 
nahradí, b) rozhodným obdobím je období od prvního obchodního dne předcházejícího kalendářního roku do posledního obchodního dne v měsíci listopadu předcházejícího kalendářního roku, 
a c) jednotlivé zavírací ceny relevantních produktů vyjádřené v jiné než zákonné měně České republiky (Kč) budou přepočteny směnným kurzem vyhlášeným pro příslušný obchodní den Českou 
národní bankou. Výsledná Vstupní cena je vyjádřena v Kč/MWh spotřeby. Strany proto potvrzují, že zákazník nemá právo na odstoupení od Smlouvy v případě, kdy podle sjednaného způsobu 
výpočtu dojde ke zvýšení Ceny Komodity pro následující období v rozsahu vývoje obchodování s Komoditou na PXE (tj. v rozsahu změny Vstupní ceny).         

Cena Komodity v průběhu kalendářního roku, kdy došlo k uzavření Smlouvy, je dána příslušným ceníkem uvedeným ve Smlouvě. Pro období každého následujícího kalendářního roku se Cena 
Komodity (bez DPH) skládá z následujících položek: a) stálý měsíční plat (Kč/měsíc) ve výši určené podle příslušného kalendářního roku realizace dodávky Komodity a v případě dodávky 
plynu také podle velikosti ročního odběru v odběrném místě („OPM“) a b) jednotková cena za spotřebu. Tato jednotková cena za spotřebu se u dodávky elektřiny vypočte jako součet Vstupní 
ceny, Ceny obsluhy OPM (€/MWh spotřeby) a Ceny nákupu (Kč/MWh spotřeby); tento součet se násobí sazbou typu OPM určenou podle distribuční sazby. U dodávek plynu se jednotková cena 
za spotřebu vypočte jako součet Vstupní ceny, Ceny obsluhy OPM (€/MWh spotřeby) a Ceny nákupu (Kč/MWh spotřeby), přičemž Cena nákupu se vynásobí sazbou typu OPM určenou podle 
velikosti ročního odběru v místě spotřeby. 

Vstupní cena, Cena obsluhy OPM a Cena nákupu se při výpočtu Ceny Komodity zaokrouhlují podle matematických pravidel vždy na dvě desetinná místa. Výsledná jednotková cena za spotřebu 
se zaokrouhluje podle matematických pravidel vždy na celé číslo bez desetinných míst. Příslušné výše stálých měsíčních platů (pro jednotlivé roky, resp. velikosti ročního odběru), Ceny nákupu 
(pro jednotlivé ceníkové řady), Ceny obsluhy OPM (pro jednotlivé distribuční sazby u dodávky elektřiny, resp. pro velikost ročního odběru v daném OPM u dodávky plynu) a sazby typu OPM jsou 
dány následujícími tabulkami. 

Cena obsluhy OPM je určena v eurech (€). Pro určení Ceny Komodity na příslušný kalendářní rok bude na zákonnou měnu České republiky (Kč) přepočtena směnným kurzem, který odpovídá 
aritmetickému průměru příslušných směnných kurzů ČNB vyhlášených pro všechny obchodní dny PXE v rozhodném období předcházejícího kalendářního roku, jak je definováno výše. 

Dodavatel zveřejní na svých internetových stránkách (www.centropolenergy.cz) Cenu Komodity pro nadcházející kalendářní rok vypočtenou podle výše uvedených pravidel nejpozději 15. 
prosince předcházejícího kalendářního roku.

Doba trvání smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která končí uplynutím 39/59/109 měsíců (konkrétní délka 
je dána zvoleným ceníkem) od zahájení dodávek příslušné Komodity. Pokud žádná strana nedoručí 
v období nejdříve 6 měsíců a nejpozději 5 měsíců před uplynutím doby trvání Smlouvy druhé straně 
písemné oznámení, že trvá na jejím ukončení k uvedenému datu, Smlouva se automaticky prodlužuje 
vždy o původně sjednanou dobu, a to i opakovaně.

V případě, že zákazník požádá o změnu produktu, je oprávněn tak učinit prostřednictvím návrhu 
na změnu Smlouvy, který mu poskytne Dodavatel. Akceptací návrhu na změnu Smlouvy Dodavatelem 
počíná bez dalšího běžet nová doba trvání Smlouvy v délce podle Produktových podmínek nově 
sjednaného produktu.

Prodloužení doby trvání Smlouvy podle tohoto odstavce je možné na dobu maximálně deseti (10) let 
od zahájení dodávek příslušné Komodity; po uplynutí této doby se Smlouva mění na smlouvu uzavřenou 
na dobu neurčitou.

Datum a místo podpisu (název obce):

______________________________________________________________

Název zákazníka:

______________________________________________________________

Podpis zákazníka:

______________________________________________________________

U elektřiny:
Cena obsluhy OPM (€/MWh):

Distribuční sazba C01d C02d C03d C25d C26d C27d C35d C45d C46d C55d C56d C62d

Cena obsluhy 2,89 2,89 2,89 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 -2,71

Cena nákupu (Kč/MWh):

Ceník: Částka:

Ceník BRONZ 450

Ceník STŘÍBRO 400

Ceník ZLATO 350

Cena nákupu (Kč/MWh):

Ceník: Částka: 

Ceník BRONZ 350,00

Ceník STŘÍBRO 300,00

Ceník ZLATO 250,00
Stálý měsíční plat (Kč/měsíc):

Rok dodávky 2017–2019 2020–2024 2025–2029 2030 a dále

Částka 65,00 80,00 95,00 110,00

Sazby typu OPM:

Distribuční sazba C01d C02d C03d C25d C26d C27d C35d C45d C46d C55d C56d C62d

Vysoký tarif                                         1,00 1,00 1,00 1,15 1,15 1,15 1,05 1,11 1,11 1,04 1,04 1,00

Nízký tarif                                          - - - 0,73 0,73 0,73 0,97 0,98 0,98 1,00 1,00 -

Sazby typu OPM:

Roční objem 
spotřeby (MWh)

do 1,89
nad 1,89 
do 7,56

nad 7,56 
do 15,00

nad 15,00 
do 25,00

nad 25,00 
do 45,00

nad 45,00

1,0 0,78 0,75 0,75 0,75 0,75

U plynu:
Cena obsluhy OPM (€/MWh):

Roční objem spotřeby  
(MWh)

do 1,89 nad 1,89 do 7,56 nad 7,56 do 15,00 nad 15,00 do 25,00 nad 25,00 do 45,00 nad 45,00  

Cena obsluhy OPM 1,62 1,62 2,00 2,00 2,00 2,00

Stálý měsíční plat:

Roční objem spotřeby (MWh) do 1,89 nad 1,89 do 7,56 nad 7,56 do 15,00 nad 15,00 do 25,00 nad 25,00 do 45,00 nad 45,00

Pro roky 2017 - 2019 20,00 35,00 105,00 105,00 105,00 105,00

Pro roky 2020 - 2024 25,00 42,00 125,00 125,00 125,00 125,00

Pro roky 2025 - 2029 30,00 55,00 155,00 155,00 155,00 155,00

Pro rok 2030 a další 35,00 70,00 195,00 195,00 195,00 195,00
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