
 

 

Vážení zákazníci, 

 

Na přelomu roku 2021 a 2022 jsme museli navýšit ceny za naše služby. Bylo to především kvůli rostoucím nákladům 
na chemikálie, mzdy a energie.  

Po analýze posledních šesti měsíců jsme však dospěli k tomu, že situace je mnohem složitější a dané navýšení 
zdaleka nepokryje všechny náklady. Situace je tak vážná, že nejsme nadále schopni nést tyto neustále se zvyšující 
náklady sami. Toto by bylo pro naši společnost likvidační. 

Jsme si vědomi toho, že na jednu stranu musíme zůstat konkurence schopní, na druhou stranu však také musíme 
být schopní nadále vyrábět.  

Z výše uvedených důvodů jsme nuceni zavést tzv. „Energetický příplatek“ (dále jen „Příplatek“).  

Stávající položkové ceny zůstávají beze změn.  

Energetický příplatek bude stanoven následovně: 

- Příplatek bude fakturován pouze v případě, že průměrná hodinová cena elektrické energie přesáhne 
hodnotu 130 EUR/MWh (v roce 2021 byla tato cena 65 EUR/MWh). 

- Zdrojem pro určení průměrné ceny bude OTE trh viz odkaz: https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-
trhy/elektrina/spot-market-index?currency=EUR&date=2022-03-01 

- Za každých 10 EUR/MWh nad hodnotu 130 EUR/MWh Vám bude fakturován příplatek 1,6% k položkovým 
cenám. 

- Stanovení procenta Příplatku na následující měsíc bude prováděno vždy k poslednímu dni předchozího 
měsíce a bude vycházet z průměru cen za předchozí tři měsíce 

- Procento Příplatku Vám bude sděleno vždy první pracovní den měsíce, kterého se Příplatek týká. 
- Na příplatek bude vystavena souhrnná měsíční faktura se splatností 14 dní (celkový obrat za měsíc * 

Příplatek pro daný měsíc). Tato faktura bude vystavena k poslednímu dni měsíce, kterého se Příplatek týká. 
- Pokud průměrná cena elektrické energie za předchozí tři měsíce klesne pod 130 EUR/MWh, Příplatek Vám 

nebude fakturován. 

 

Energetický příplatek se zavádí s účinností od 1. 5. 2022. 

Věřím, že chápete naši situaci a rozumíte našim důvodům. Naším cílem je zůstat Vašim spolehlivým partnerem. 

V případě jakýchkoli dotazů jsem vám k dispozici. 

 

 
Ivan Vančura 

Jednatel společnosti 
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