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PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ACTUAL+ 
Úvod: Produkt ACTUAL+ je určen zákazníkům, kteří mají zájem o cenu za energie, která není určena po celou dobu trvání smlouvy fixně, ale 
odráží stav na aktuálním trhu s elektřinou a plynem v České republice. Při srovnání se standardními produkty je produkt ACTUAL+ odlišný ve 
dvou bodech. U produktu ACTUAL+ je doba trvání smlouvy delší než u standardních smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 3 let od zahájení 
dodávky. Oproti standardním produktům není u produktu ACTUAL+ pevně daná cena po celou dobu smlouvy. Po dobu trvání smlouvy se cena 
určuje v závislosti na pohybu cen na aktuálním trhu s elektřinou a plynem v České republice. Cena je u produktu stanovována hodinově, u 
zemního plynu denně, dle cen, které byly obchodovány na velkoobchodním trhu. K aktuálním velkoobchodním cenám přičítáme cenu za službu 
obchodu. 

Výpočet ceny: Po dobu trvání smlouvy je stanovena cena pohyblivá. Ta se skládá ze dvou složek. Stálý měsíční plat („SMP“) – jde o pevně danou 
částku placenou denně, která prezentuje platbu za rezervovaný příkon bez ohledu na množství spotřebované energie. V průběhu doby trvání 
smlouvy je stálý denní plat stanoven následovně: 

Komodita elektřina plyn 
Kč/den 4 5 

Jednotková cena za spotřebu („JCS“) – jde o pohyblivou částku, která se vypočítává jako součet Vstupní ceny a Ceny obsluhy v každé hodině, 
resp. dni. Výsledkem je jednotková cena za spotřebu za 1 MWh. 
Vstupní cena („VC“) – prostý aritmetický průměr zavíracích cen finančních futures kontraktů kotovaných na PXE; Cena obsluhy OPM („CO“);  

Vstupní cena („VC“) silové elektřiny pro každou hodinu je stanovena dle ceny zobchodované na denním velkoobchodním trhu zajišťovaným 
operátorem trhu OTE, a. s. Ceny jsou k dispozici na www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh. Celková Vstupní cena silové elektřiny 
je určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových cen, vydělených naměřenou spotřebou za dané období. V případě záporné ceny 
na denním trhu je vstupní cena nulová. U dvoutarifních distribučních sazeb je Vstupní cena silové elektřiny účtována shodná pro vysoký i nízký 
tarif. 

Vstupní cena („VC“) zemního plynu daného obchodního dne je stanovena dle ceny zobchodované na vnitrodenním velkoobchodním trhu 
zajišťovaným operátorem trhu OTE, a. s. Ceny jsou k dispozici na www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh. Celková Vstupní cena 
zemního plynu je určena jako součet součinů denních spotřeb a denních cen plynu (Index OTE) vydělených naměřenou spotřebou za dané 
období. V případě záporné ceny na denním trhu je vstupní cena nulová. 

Cena obsluhy OPM („CO“): 
Komodita elektřina plyn 
Kč/MWh 240 240 

Skutečná spotřeba („SP“) u měřících zařízení s průběhovým měření je získávána od příslušného distributora. U měřících zařízení s neprůběhovým 
měřením je použitý průběh spotřeby dle teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky TDD, přiřazený danému odběrnému místu. 
Přepočtené typové diagramy elektřiny jsou k dispozici na www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny/prepoctene-tdd,  
přepočtené typové diagramy plynu jsou k dispozici na www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd.  

Výpočet ceny je tedy následující: SMP + JCS = SMP + VC + CO 

Výsledkem je cena za 1 MWh. Pro konečnou cenu za 1 rok je potřeba v rámci výpočtu JCS vynásobit počtem spotřebovaných MWh a SMP počtem 
dní v rozhodném období. 

Směnný kurz a zaokrouhlování: Údaje o některých cenách dle těchto produktových podmínek se získávají v jiné než české měně. V takovém 
případě bude pro přepočet do české měny určující směnný kurz vyhlášený pro příslušný obchodní den Českou národní bankou +0,1. Vstupní 
cena, Cena obsluhy OPM a Cena nákupu se při výpočtu celkové ceny zaokrouhlují podle matematických pravidel vždy na 2 desetinná místa. 
Výsledná cena za spotřebu se zaokrouhluje podle matematických pravidel vždy na vždy na 2 desetinná místa. Příslušné výše Stálých denních 
platů a Ceny obsluhy OPM jsou dány tabulkami uvedenými v těchto Produktových podmínkách.  

Doba trvání smlouvy: Smlouvu na produkt ACTUAL+ je možné uzavřít na dobu 3 let od 
zahájení dodávky. Automatické prodloužení smlouvy je možné, a to za podmínek 
stanovených ve VOP. 

Závěr: Tyto Produktové podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o sdružených službách 
dodávky energií, stejně jako Ceník, Ceník rozšířených služeb a VOP. V případě, že si budou 
ustanovení ve VOP a v těchto Produktových podmínkách odporovat, mají přednost 
ustanovení těchto Produktových podmínek.  

Tyto produktové podmínky nabývají účinnosti dnem podpisu smluvního vztahu. 
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