
 

 
Zvláštní obchodní podmínky kampaně 

„Vařím na plynu gratis“ 
k odběru elektřiny 

(„Akce“) 

 

Podrobná pravidla Akce 

 

1. Základní parametry Akce 

1.1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato 
Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 
dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. 

1.2. Akci pořádá společnost Alpiq Retail CZ s.r.o. se sídlem Jungmannova 26/15, 110 
00 Praha, IČO: 08183929, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 314381 („Pořadatel“).  

 

2. Doba a Místo konání Akce 

2.1. Akce bude probíhat v době od 1.února 2020 00:00:00 hod. do odvolání („Doba 
konání Akce“). 

2.2. Akce je pořádána na území České republiky („Místo konání Akce“) 
prostřednictvím webové stránky www.alpiq-energy.cz/promo/plyn-zdarma 
(„Webová stránka“). 

 

3. Podmínky účasti v Akci 

3.1. Účastníkem Akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací 
adresou na území České republiky, která v Době a Místě konání Akce vyjádří 
zájem uzavřít s Pořadatelem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu 
(„Smlouva PLYN“), a:  

3.1.1. v době uzavření Smlouvy PLYN bude mít uzavřenou platnou smlouvu o 
sdružených dodávkách elektřiny s Pořadatelem o trvání alespoň 24 měsíců 
(„Smlouva ELEKTŘINA“), přičemž bude po celou dobu Zvýhodněného 
období řádně plnit své povinnosti z této Smlouvy ELEKTŘINA, 

3.1.2. platně uzavře s Pořadatelem Smlouvu PLYN na dobu trvání nejméně 36 
měsíců do pásma spotřeby do 0,9 MWh/rok, přičemž se zavazuje řádně 
plnit své povinnosti z této Smlouvy PLYN (zejména platební povinnosti) a 

3.1.3. na základě Smlouvy PLYN budou Účastníkovi nejpozději do 12 měsíců od 
jejího uzavření zahájeny dodávky plynu  

(po splnění všech těchto podmínek dále jen „Účastník“). 

 

 

 

 



 
  

4. Popis Akce Pořadatele 

4.1. V případě, že Účastník splní veškeré podmínky Akce, tak po dobu prvních 12 
měsíců dodávek plynu na základě uzavřené Smlouvy PLYN („Zvýhodněné 
období“), obdrží slevu na spotřebovanou komoditu ve výši komoditní složky 
plynu do pásma spotřeby do 0,9 MWh/rok včetně stálých platů. 

4.2. Cena plynu pro Účastníka po dobu Zvýhodněného období bude z titulu Smlouvy 
PLYN tedy stanovena pouze v úrovni poplatků za distribuci plynu dle 
aplikovatelného Ceníku. Po skončení Zvýhodněného období pak Účastník bude 
platit cenu plynu dle Ceníku pro produkt „Vařím na plynu gratis“. 

 
 Ceny ostatních služeb dodávky prvních 12 měsíců 

Charakter 
odběru 

Roční odběr v odběrném 
místě v pásmu (včetně) Komoditní složka ceny Stálý měsíční plat 

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh s DPH Kc/měsíc Kč/měsíc s DPH 

Vařím 

0-0,9 0 (0) 0 (0) 

 Ceny ostatních služeb dodávky prvních od 13. měsíce dále 

 Komoditní složka ceny Stálý měsíční plat 

 Kč/MWh Kč/MWh s DPH Kč/měsíc Kč/měsíc s DPH 

0-0,9 666 (805,86) 49 (59,29) 

 

4.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění 
stanovených podmínek Akce jednotlivými Účastníky a Účastníky nesplňující 
podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit. 

 

5. Porušení podmínek Akce 

5.1. V případě, že Účastníkova spotřeba plynu ve Zvýhodněném období přesáhne limit 
0,9 MWh/rok, bude Pořadatel Účastníkovi účtovat cenu plynu dle příslušného 
pásma spotřeby dle Ceníku Pořadatele pro produkt „Vařím na plynu gratis“, a to 
za celé množství Účastníkem odebraného plynu ve Zvýhodněném období. 

5.2. V případě, že Účastník přestane po dobu Zvýhodněného období plnit své 
povinnosti ze Smlouvy PLYN nebo ze Smlouvy ELEKTŘINA, a to zejména platební 
povinnosti, je Pořadatel oprávněn ukončit plnění z této Akce a účtovat Účastníkovi 
cenu za odebraný plyn dle příslušného pásma spotřeby dle Ceníku Pořadatele pro 
produkt „Start A+ 36“, a to ode dne doručení 3. upomínky Účastníkovi v souladu 
s příslušnými OP. 

5.3. V případě, že Smlouva ELEKTŘINA Účastníka bude ukončena z důvodů na straně 
Účastníka v době trvání Zvýhodněného období, tak se od okamžiku jejího 
ukončení bude Účastníkovi účtovat do konce trvání Smlouvy PLYN cena plynu dle 
příslušného pásma spotřeby dle Ceníku Pořadatele pro produkt „Start A+ 36“. 

 

6. Ostatní podmínky 

6.1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce 
Pořadatele. 

6.2. Pořadatele je možné v souvislosti se Akcí kontaktovat na čísle 246 034 555 nebo 
e-mailem na adrese info@alpiq-energy.cz. 

 



 
 

6.3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito 
Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v 
souvislosti se Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními 
předpisy České republiky. 

6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Akce, a to i v Době konání 
Akce, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akce v jejím průběhu přerušit či 
předčasně ukončit, pokud bude změna pravidel nutná nebo bude konání Akce 
znemožněno nebo ztíženo z důvodu vyšší moci včetně jakýchkoliv důvodů mimo 
sféru vlivu Pořadatele. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s 
konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit Akce, 
pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu, 
který znemožňuje konání Akce. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si 
Pořadatel právo Akce ukončit. 

6.5. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v 
souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této 
Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) 
Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení 
sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a 
poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na 
zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na 
internetových stránkách České obchodní inspekce.  

6.6. Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit 
mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na 
webové stránce 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=
CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., 
o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 
a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není 
dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní 
inspekci či na soud.  

 

V Praze dne 31.1.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENÍK DODÁVKY PLYNU Vařím na plynu gratis - 1.-12. měsíc dodávky

Maloodběr a Domácnost Distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Platnost cen za dodávku plynu od 1.2.2020 

36 měsíců

Roční odběr v odběrném místě 
v pásmu od - do (včetně)

Pevná cena za 
distribuovaný 

plyn

Pevná roční 
cena za kapacitu 

*

Stálý měsíční
plat za 

přistavenou 
kapacitu

Kapacitní složka 
ceny

Součet cen za 
odebrané 

množství ZP bez 
DPH

Součet cen za 
kapacitu

Součet cen za 
stálý měsíční 

plat

Součet cen za 
odebrané 

množství ZP

Součet cen za 
kapacitu

Součet cen za 
stálý měsíční 

plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kc/MWh   
s DPH Kč/m3 Kč/měsíc Kč/měsíc    

s DPH Kč/MWh Kč/m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/m3 Kč/měsíc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11

Topím hodně nad 63 do 630 2,41 116,22 109,05 - 636 (769,56) 49,99 - - 754,63 159,04 - (913,10) (192,441) -

od 55 do 63 2,41 159,79 - 241,08 636 (769,56) - 99 (119,79) 798,20 - 340,08 (965,82) - (411,50)

od 50 do 55 2,41 159,79 - 241,08 636 (769,56) - 99 (119,79) 798,20 - 340,08 (965,82) - (411,50)

nad 45 do 50 2,41 159,79 - 241,08 636 (769,56) - 99 (119,79) 798,20 - 340,08 (965,82) - (411,50)

od 40 do 45 2,41 169,55 - 207,40 636 (769,56) - 99 (119,79) 807,96 - 306,40 (977,63) - (370,74)

od 35 do 40 2,41 169,55 - 207,40 636 (769,56) - 99 (119,79) 807,96 - 306,40 (977,63) - (370,74)

nad 30 do 35 2,41 169,55 - 207,40 636 (769,56) - 99 (119,79) 807,96 - 306,40 (977,63) - (370,74)

nad 25 do 30 2,41 169,55 - 207,40 636 (769,56) - 99 (119,79) 807,96 - 306,40 (977,63) - (370,74)

nad 20 do 25 2,41 211,94 - 120,72 636 (769,56) - 99 (119,79) 850,35 - 219,72 (1028,92) - (265,86)

od 15 do 20 2,41 211,94 - 120,72 636 (769,56) - 99 (119,79) 850,35 - 219,72 (1028,92) - (265,86)

od 11 do 15 2,41 223,50 - 107,24 636 (769,56) - 99 (119,79) 861,91 - 206,24 (1042,91) - (249,55)

nad 7,56 do 11 2,41 223,50 - 107,24 636 (769,56) - 99 (119,79) 861,91 - 206,24 (1042,91) - (249,55)

nad 4,5 do 7,56 2,41 250,25 - 90,88 636 (769,56) - 49 (59,29) 888,66 - 139,88 (1 075,28) - (169,25)

nad 1,89 do 4,5 2,41 250,25 - 90,88 636 (769,56) - 49 (59,29) 888,66 - 139,88 (1 075,28) - (169,25)

0,9 - 1,89 2,41 414,39 - 65,15 666 (805,86) - 49 (59,29) 1 082,80 - 114,15 (1 310,19) - (138,12)

0-0,9 2,41 414,39 - 65,15 0 (0,00) - 0 (0,00) 416,80 - 65,15 (504,33) - (78,83)

Kontakt: 
ALPIQ Retail CZ s.r.o., Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
e: info@alpiq-energy.cz
w: www.alpiq-energy.cz
t : 246034555

Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokrouhleny.)
* Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd.
Zákazník je do odběrného pásma zařazen dle výše svojí přepočtené roční spotřeby (PRS)
Celková cena za roční dodávku zemního plynu (ZP) se vypočítá:
- pro zákazníky s ročním odběrem do 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" a "ceny za stálý měsíční plat", kdy "cena za odebrané roční množství ZP" se vypočte jako součin odebraného ročního množství ZP v MWh a ceny ze sloupce 9 (tato cena je součtem cen ze sloupců 2, 3 a 6) a "cena za stálý měsíční plat" se vypočte 
jako součin počtu měsíců v kalendářním roce (12) a ceny ze sloupce 11 ( tato cena je součtem cen ze sloupců 5 a 8). Chyby v tisku vyhrazeny

Pro zákazníky s ročním odběrem nad 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" a "ceny za kapacitu" a "ceny za stálý měsíční plat", kdy "cena za odebrané roční množství ZP" se vypočte jako součin odebraného ročního množství ZP v MWh a ceny ze sloupce 9 (tato cena je součtem cen ze sloupců 2, 3 a 6) a "cena za kapacitu" 
se vypočte jako součin "roční kapacity" a ceny ze sloupce 10 (tato cena je součtem cen ze sloupců 4 a 7), přičemž "roční kapacita" se vypočte jako podíl přepočtené roční spotřeby dle Přílohy č. 15 část B.bod 3. k vyhl. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem v platném znění (údaj naleznete ve svém vyúčtování) v tisících m3 a hodnoty 115 
(hodnota stanovená Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v platném znění) a "cena za stálý měsíční plat" se vypočte jakou součin počtu měsíců v kalendářním roce (12) a ceny ze sloupce 11 ( tato cena je součtem cen ze sloupců 5 a 8)
Pro orientační přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu lze využít následující vztah: 1m3 ≈ 10,62 kWh respektive 1 kWh ≈ 0,094 m3. Daň z plynu ve výši 30,60 Kč/MWh bez DPH se připočítává k celkové ceně za plyn, pokud odběratel nemá povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.; zákazníci kategorie 
domácnost jsou od placení daně ze zemního plynu osvobozeni.

Pevná cena za 
zúčtování bez 

DPH

Ceny služeb distribuční soustavy Ceny ostatních služeb dodávky Celkové konečné ceny bez DPH Celkové konečné ceny s DPH

Charakter 
odběru

Komoditní složka ceny Stálý měsíční plat

Ohřívám vodu

Vařím

Platnost cen za regulované položky od 1. 1. 2020

Topím



CENÍK DODÁVKY PLYNU Vařím na plynu gratis - 13. měsíc dodávky dále

Maloodběr a Domácnost Distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Platnost cen za dodávku plynu od 1.2.2020 

36 měsíců

Roční odběr v odběrném místě 
v pásmu od - do (včetně)

Pevná cena za 
distribuovaný 

plyn

Pevná roční cena 
za kapacitu *

Stálý měsíční
plat za 

přistavenou 
kapacitu

Kapacitní složka 
ceny

Součet cen za 
odebrané 

množství ZP bez 
DPH

Součet cen za 
kapacitu

Součet cen za 
stálý měsíční 

plat

Součet cen za 
odebrané 

množství ZP

Součet cen za 
kapacitu

Součet cen za 
stálý měsíční 

plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kc/MWh   
s DPH Kč/m3 Kč/měsíc Kč/měsíc    

s DPH Kč/MWh Kč/m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/m3 Kč/měsíc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11

Topím hodně nad 63 do 630 2,41 116,22 109,05 - 636 (769,56) 49,99 - - 754,63 159,04 - (913,10) (192,441) -

od 55 do 63 2,41 159,79 - 241,08 636 (769,56) - 99 (119,79) 798,20 - 340,08 (965,82) - (411,50)

od 50 do 55 2,41 159,79 - 241,08 636 (769,56) - 99 (119,79) 798,20 - 340,08 (965,82) - (411,50)

nad 45 do 50 2,41 159,79 - 241,08 636 (769,56) - 99 (119,79) 798,20 - 340,08 (965,82) - (411,50)

od 40 do 45 2,41 169,55 - 207,40 636 (769,56) - 99 (119,79) 807,96 - 306,40 (977,63) - (370,74)

od 35 do 40 2,41 169,55 - 207,40 636 (769,56) - 99 (119,79) 807,96 - 306,40 (977,63) - (370,74)

nad 30 do 35 2,41 169,55 - 207,40 636 (769,56) - 99 (119,79) 807,96 - 306,40 (977,63) - (370,74)

nad 25 do 30 2,41 169,55 - 207,40 636 (769,56) - 99 (119,79) 807,96 - 306,40 (977,63) - (370,74)

nad 20 do 25 2,41 211,94 - 120,72 636 (769,56) - 99 (119,79) 850,35 - 219,72 (1028,92) - (265,86)

od 15 do 20 2,41 211,94 - 120,72 636 (769,56) - 99 (119,79) 850,35 - 219,72 (1028,92) - (265,86)

od 11 do 15 2,41 223,50 - 107,24 636 (769,56) - 99 (119,79) 861,91 - 206,24 (1042,91) - (249,55)

nad 7,56 do 11 2,41 223,50 - 107,24 636 (769,56) - 99 (119,79) 861,91 - 206,24 (1042,91) - (249,55)

nad 4,5 do 7,56 2,41 250,25 - 90,88 636 (769,56) - 49 (59,29) 888,66 - 139,88 (1 075,28) - (169,25)

nad 1,89 do 4,5 2,41 250,25 - 90,88 636 (769,56) - 49 (59,29) 888,66 - 139,88 (1 075,28) - (169,25)

0,9 - 1,89 2,41 414,39 - 65,15 666 (805,86) - 49 (59,29) 1 082,80 - 114,15 (1 310,19) - (138,12)

0-0,9 2,41 414,39 - 65,15 666 (805,86) - 49 (59,29) 1 082,80 - 114,15 (1 310,19) - (138,12)

Kontakt: 
ALPIQ Retail CZ s.r.o., Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
e: info@alpiq-energy.cz
w: www.alpiq-energy.cz
t : 246034555

Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokrouhleny.)
* Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd.
Zákazník je do odběrného pásma zařazen dle výše svojí přepočtené roční spotřeby (PRS)
Celková cena za roční dodávku zemního plynu (ZP) se vypočítá:
- pro zákazníky s ročním odběrem do 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" a "ceny za stálý měsíční plat", kdy "cena za odebrané roční množství ZP" se vypočte jako součin odebraného ročního množství ZP v MWh a ceny ze sloupce 9 (tato cena je součtem cen ze sloupců 2, 3 a 6) a "cena za stálý měsíční plat" se vypočte jako součin
počtu měsíců v kalendářním roce (12) a ceny ze sloupce 11 ( tato cena je součtem cen ze sloupců 5 a 8). Chyby v tisku vyhrazeny

Pro zákazníky s ročním odběrem nad 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" a "ceny za kapacitu" a "ceny za stálý měsíční plat", kdy "cena za odebrané roční množství ZP" se vypočte jako součin odebraného ročního množství ZP v MWh a ceny ze sloupce 9 (tato cena je součtem cen ze sloupců 2, 3 a 6) a "cena za kapacitu" se vypočte 
jako součin "roční kapacity" a ceny ze sloupce 10 (tato cena je součtem cen ze sloupců 4 a 7), přičemž "roční kapacita" se vypočte jako podíl přepočtené roční spotřeby dle Přílohy č. 15 část B.bod 3. k vyhl. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem v platném znění (údaj naleznete ve svém vyúčtování) v tisících m3 a hodnoty 115 (hodnota stanovená Cenovým 
rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v platném znění) a "cena za stálý měsíční plat" se vypočte jakou součin počtu měsíců v kalendářním roce (12) a ceny ze sloupce 11 ( tato cena je součtem cen ze sloupců 5 a 8)
Pro orientační přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu lze využít následující vztah: 1m3 ≈ 10,62 kWh respektive 1 kWh ≈ 0,094 m3. Daň z plynu ve výši 30,60 Kč/MWh bez DPH se připočítává k celkové ceně za plyn, pokud odběratel nemá povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.; zákazníci kategorie domácnost 
jsou od placení daně ze zemního plynu osvobozeni.

Pevná cena za 
zúčtování bez 

DPH

Ceny služeb distribuční soustavy Ceny ostatních služeb dodávky Celkové konečné ceny bez DPH Celkové konečné ceny s DPH

Charakter 
odběru

Komoditní složka ceny Stálý měsíční plat

Ohřívám vodu

Vařím

Platnost cen za regulované položky od 1. 1. 2020

Topím
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