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Vážený zákazníku, 

stejně jako každý rok přistupujeme k úpravě ceny elektrické energie. 

Cena silové složky elektrické energie do vašeho odběrného místa se od 1. 1. 2022 mění na 

 

2 700 Kč za 1MWh 
 

Dále zvyšujeme stálou platbu za obchodní část dodávky na  

 

55 Kč za měsíc 
 

Ceny jsou bez daně z elektřiny a bez DPH. 

K ceně za dodávku elektřiny se připočítává daň z elektřiny ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb. 

v platném znění. 

V Ceně dodávky elektřiny je zahrnuto převzetí závazku odpovědnosti za odchylku 

dodavatelem. 

Ceny za regulované služby související s distribucí elektřiny jsou stanoveny platným Cenovým 

rozhodnutím ERÚ a nejsou zahrnuty v tomto oznámení. 

 

Informujeme vás, že dle obchodních podmínek dodávky elektřiny je Zákazník oprávněn bez 

uvedení důvodu písemně odstoupit od Smlouvy do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny za 

dodávku silové elektřiny. To však neplatí, pokud Obchodník oznámí Zákazníkovi zvýšení ceny 

za dodávku silové elektřiny nejpozději 30 dnů před dnem účinnosti takové změny a současně 

Zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je Zákazník 

oprávněn bez uvedení důvodu písemně odstoupit od Smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem 

účinnosti zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny. Neprojeví-li Zákazník včas písemně vůli k 

odstoupení od Smlouvy, stává se nově stanovená cena silové elektřiny závazná pro další 

smluvní vztah podle Smlouvy ode dne účinnosti zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny v 

Ceníku. Písemné odstoupení představuje Smluvními stranami dohodnutý výlučný nástroj pro 

vyslovení nesouhlasu se zvýšením ceny za dodávku silové elektřiny v Ceníku. Odstoupení je 

účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno Obchodníkovi, neurčí-

li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Určí-li však pozdější den účinnosti odstoupení, 

platí pro něj od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení odstoupení 

(nejdříve však ode dne účinnosti zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny v Ceníku) Ceník ve 

znění změn, v důsledku nichž Zákazník od Smlouvy odstoupil. Odstoupení, které bylo 

uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny v Ceníku a 

méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, 

který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno Obchodníkovi. Právo odstoupit 

od Smlouvy Zákazníkovi nevzniká, pokud se ve vztahu k němu cena za dodávku silové 

elektřiny nezvyšuje. Výslovně se konstatuje, že právo odstoupit rovněž nevzniká v případě 

změn Sazeb na základě rozhodnutí ERÚ či jiného příslušného orgánu. 

 

S pozdravem, 

Váš dodavatel elektrické energie, Coal Services a.s. 

 


