První rodinná a.s.
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1 - Staré Město

info@prvnirodinna.cz
+420 260 260 260
www.prvnirodinna.cz

Produktové podmínky „Energie 2024“
Přehled pojmů
„PXE“

pražská energetická burza, kterou provozuje
společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,
a.s., IČ: 278 65 444 (www.pxe.cz);
„rozhodné období“
období nákupu energií, které vstupuje do
výpočtu ceny;
„Komoditní produkt“
je označení produktu obchodovaného na burze
PXE;
„Zavírací cena“
je cena daného Komoditního produktu pro daný
den zveřejněná v oficiálním kurzovním lístku
PXE;
„Základní cena“
je prostý aritmetický průměr denních Zavíracích
cen daného Komoditního produktu v rozhodném
období na burze PXE;
„Koeficient zajištění dodávek“ vyjadřuje náklady obchodníka na zajištění a
strukturování dodávek (u zemního plynu navíc na
zajištění bezpečnostního standardu dodávek);
„Cena služby“
je marže Dodavatele vstupující do výpočtu ceny;
„YY“
označení roku dodávky, pro který se vypočítává
cena;
„kurz ČNB střed“
středový kurz dle devizového kurzovního lístku
České národní banky užitý pro přepočet z EUR;
„cena za MWh“
cena za MWh spotřebované Komodity ze strany
Zákazníka;
„VOP“
Všeobecné obchodní podmínky.
Pojmy vymezené ve VOP, které nejsou definovány výše, mají v těchto
Produktových podmínkách týž význam.

Základní ustanovení
Konečná cena za dodávku Komodity je určena příslušným Ceníkem produktové
řady „Energie 2024“. Neregulovaná část konečné ceny za dodávku Komodity (tj.
část konečné ceny za dodávku Komodity odlišná od regulované části konečné ceny
za dodávku Komodity, tj. související služby v elektroenergetice, resp.
plynárenství, a bez příslušných daní) je položkově členěna – skládá se z flexibilní
ceny za MWh a měsíčního platu. Celková cena neregulované části konečné ceny
se vypočte jako součet násobku měsíčního platu a počtu měsíců v roce a násobku
ceny za MWh a roční spotřeby Komodity. Úprava neregulované části konečné ceny
za dodávku Komodity postupem dle těchto Produktových podmínek nepředstavuje
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změnu VOP ani jednostranné zvýšení této části ceny. Z toho důvodu smluvní
strany potvrzují, že Zákazník nemá právo na odstoupení od Smlouvy v případě,
kdy podle zde sjednaného způsobu výpočtu dojde pro následující období ke
snížení nebo zvýšení neregulované části konečné ceny za dodávku Komodit/y
v rozsahu vývoje obchodování s příslušnou Komoditou na PXE. Měsíční plat je
odvozen od ceny služby. Cena měsíčního platu je určena pro každou Komoditu a
kategorii odběru zvlášť. Pro odběry zemního plynu do 7,56 MWh za rok je měsíční
plat snížen na polovinu. Výsledná cena za MWh příslušné Komodity je
zaokrouhlena na dvě desetinná místa.

Důležité informace
1) Cena za MWh je flexibilní, není-li v těchto podmínkách dále určeno jinak.
Cena se stanovuje vždy pro každý kalendářní rok, a to podle ceny na
energetické burze PXE v předchozím období. Tuto cenu za MWh pro
následující rok vypočítá Dodavatel podle sjednaného vzorce, který je
uvedený v těchto Produktových podmínkách, a zveřejní ji nejpozději 15.
prosince roku přecházejícího dodávce.
2) V případě změny výpočtu neregulované části konečné ceny za dodávku
Komodity sjednaného v těchto Produktových podmínkách ze strany
Dodavatele je Zákazník dle energetického zákona oprávněn od Smlouvy
písemně odstoupit.
3) Cena za MWh kopíruje vývoj cen na energetickém trhu. Pokud ceny
příslušné Komodity na burze rostou, tato cena pro Zákazníka roste. Pokud
ceny příslušné Komodity na burze klesají, klesá také cena pro Zákazníka.
Díky tomu má Zákazník zajištěnou vždy transparentní a automaticky
aktuální cenu.
4) Pro období od 1.listopadu 2021 do 31.prosince 2024 je Cena za MWh určena
fixně.

Určení ceny elektřiny pro daný kalendářní rok
Cena za MWh = Základní cena * Koeficient zajištění dodávek + Cena služby
Základní cena je prostý aritmetický průměr denních Zavíracích cen na pražské
burze PXE komoditního produktu „F PXE CZ BL CAL-YY“ přepočtené kurzem ČNB
střed do Kč, kde „YY“ je rok dodávky elektřiny. Pro zákazníky kategorie
domácnost je koeficient zajištění dodávek 1,194, pro kategorii podnikatel činí
tento koeficient 1,392. Rozhodné období je od 1. ledna předchozího roku (YY-1)
do 30. listopadu roku (YY-1). Cena služby je 149 Kč.
Pro období 1.listopadu 2021 do 31.prosince 2024 je Cena za MWh určena fixně ve
výši 3 149,00 Kč pro kategorii domácnost a ve výši 3 499,00 Kč pro kategorii
podnikatel.
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Určení ceny zemního plynu pro daný kalendářní rok
Cena za MWh = Základní cena * Koeficient zajištění dodávek + Cena služby
Základní cena je prostý aritmetický průměr denních Zavíracích cen na pražské
burze PXE komoditního produktu „G PXE CZ BL Q01-YY“ přepočtené kurzem ČNB
střed do Kč, kde „YY“ je rok dodávky zemního plynu. Koeficient zajištění dodávek
pro zákazníky kategorie domácnost i podnikatel je 1,186. Rozhodné období je od
1. července předchozího roku (YY-1) do 30. listopadu roku (YY-1). Cena služby je
249 Kč.
Pro období 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2024 je Cena za MWh určena fixně
ve výši 1 449,00 Kč.

-Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od dne 1.listopadu 2021.
Zákazník podpisem Smlouvy na druhé straně tohoto dokumentu prohlašuje, že
tyto Produktové podmínky obdržel, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí
s nimi.

