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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK, CENY A NOVÉM PRODUKTU. 

 
Vážený zákazníku, 
 
péče o Vás je pro nás na prvním místě. 
 
V roce 2020 se nám podařilo udržet ceny na nízkých hodnotách a na rok 2021 se nám podařilo 
oproti jiným dodavatelům ceny ještě snížit. Bohužel i my jsme nyní nuceni pro rok 2022 zvýšit 
cenu za dodávku elektřiny a zemního plynu, z důvodu dlouhodobého růstu ceny energií na 
velkoobchodních trzích s elektřinou a  zemním plynem.  
 
Kvůli velkému nárůstu cen elektřiny a plynu na evropských velkoobchodních trzích, kde ji pro Vás 
nakupujeme, jsme se rozhodli k ukončení produktu Příspěvek a Garantováno, ke změně 
smluvních podmínek, k aktualizaci Ceníku a aktualizaci Ceníku a služeb.  

Vzhledem k dramatickému vývoji na energetickém trhu, bezprecedentnímu růstu cen, 
možnému nedostatku zemního plynu a elektřiny v celé Evropě, jsme se rozhodli uvést na trh nové 
produkty a služby. Vždy pro vás hledáme co nejvhodnější řešení a věříme, že i po nestabilních 
výkyvech trhu Vám nabízíme výhodné řešení. 

Smlouva, kterou máme spolu uzavřenou obsahuje i ustanovení ohledně zvýšení ceny v případě, že 
se významně změní cenové nebo jiné podmínky na relevantních trzích. „Dodavatel je oprávněn 
změnit Ceník nebo jiné podmínky dodávek kdykoliv v průběhu roku, a to zejména v případech, že 
se významně změní cenové nebo jiné podmínky na relevantních trzích.“  
 
 
Jak se upraví zálohy? 
 
Růst cen na Vás nenecháme dopadnout naplno, nemusí v každém případě docházet k navýšení 
záloh a současné zálohy mohou být dostačující. Nová výše záloh bude automaticky přepočtena 
úměrně k Vaší předpokládané spotřebě a v takovém případě Vám bude zaslán nový rozpis záloh. 
 
Kdy dojde ke změně podmínek dodávky, ceny a ukončení/změně produktů? 
 
Produkt Příspěvek a Garantováno již není možné sjednat a automaticky přechází pod produkt 
Premium a řídí se podmínkami produktu Premium. Změna přechodu na produkt Premium se 
dále týká všech ostatních produktů sjednaných před datem 13. 10. 2021.  
 
 
Cena Ceníku služeb a Vaše cena za dodávku elektřiny a/nebo zemního plynu, se automaticky 
změní od 1. 3. 2022, podle platného Ceníku  produktu Premium pro rok 2022. Doba trvání 
smlouvy pro Vaše odběrná místa se tímto oznámením nemění a zůstává stejná. Ceník 
produktu Premium naleznete na https://www.ceap.cz/dokumenty-ke-stazeni/ a zároveň jej 
zasíláme v příloze. 
 
 

https://www.ceap.cz/dokumenty-ke-stazeni/
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Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s ustanovením § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., 
energetického zákona a ve znění pozdějších předpisů, jste jako zákazník s ohledem na výše 
uvedené oznámení o změně obchodních podmínek, ceny a produktů oprávněn bez uvedení 
důvodu odstoupit od smlouvy (např. zasláním dopisu na adresu sídla společnosti, nebo emailu na 
Ceap@ceap.cz s naskenovaným odstoupením a vlastnoručním podpisem), a to nejpozději desátý 
den přede dnem účinnosti těchto změn. 
 
V případě individuální potřeby nás kontaktujte s dotazy na emailové adrese Ceap@ceap.cz, nebo 
na infolince 277 771 088 v pracovní dobu od 8:00 do 16:30, pokud se nedovoláte jedenkrát, 
prosím, vyčkejte na hovor z naší strany, snažíme se všechny kontaktovat co nejdříve zpět. 
 
S přáním hezkého dne.     
 

Tým Česká energetická a plynárenská s.r.o 
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