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Produktové podmínky „Energie z burzy“ 

 
Dodávka energií za velkoobchodní ceny od První rodinné. Cena za Komoditu je 
určena příslušným ceníkem určeným ve Smlouvě. Cena může být položkově 
členěna. Skládá se z flexibilní ceny za MWh a ceny služby. Cena služby je 
měsíčním platem. Cena je určena pro každou komoditu a kategorii odběru zvlášť. 
Pro odběry plynu do 7,56 MWh za rok je měsíční plat snížen na třetinu, pro odběry 
plynu do 1,89 MWh za rok je měsíční plat snížen na desetinu.  
 

Určení ceny komodity elektřiny pro kalendářní rok  
 
Cena za MWh = Základní cena * Koeficient zajištění dodávek + Cena služby  
 
Základní cena je prostý aritmetický průměr denních zavíracích cen na burze PXE 
produktu „F PXE CZ BL CAL-YY“ přepočtené kurzem ČNB střed do Kč. Kde „YY“ je 
rok dodávky. Rozhodné období nákupu je 1. ledna roku (YY-1) až 30. listopadu 
roku (YY-1). 
 
Koeficient zajištění dodávek je 1,183 pro odběry domácností. Koeficient zajištění 
dodávek je 1,320 pro odběry podnikatelů. Cena služby je 99 Kč. 
 
Pro období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 je stanovena 
 

mimořádná Cena za MWh elektřiny ve výši 999 Kč za MWh pro domácnosti 
 
a mimořádná Cena za MWh elektřiny ve výši 1.149 Kč za MWh pro podnikatele. 
 

Určení ceny komodity plynu pro kalendářní rok  
 
Základní cena je prostý aritmetický průměr denních zavíracích cen na burze PXE 
produktu „G PXE CZ BL Q01-YY“ přepočtené kurzem ČNB střed do Kč. Kde „YY“ 
je rok dodávky. Rozhodné období nákupu je 1. července roku (YY-1) až 30. 
listopadu roku (YY-1). 
 
Koeficient zajištění dodávek je 1,141 pro odběry domácnosti i podnikatelů. Cena 
služby je 149 Kč. 
 
Pro období od 1. ledna 2019 do 31. srpna 2019 je stanovena  
 

mimořádná Cena za MWh plynu ve výši 749 Kč za MWh. 


