Ceník poskytování dat o cenách energií
Varianta 1

Online porovnání cen dodavatelů pro konkrétní spotřebu energie
Online dotazování serveru na ceny pro konkrétní spotřebu. Výsledkem je seznam dodavatelů
s cenami a obchodními podmínkami. Lze použít např. pro vlastní porovnávač cen nebo
pro automatizované sledování vývoje cen dodavatelů pro typové spotřeby.
Cena

(do 200 dotazů/den)*

8.000,- / měsíc

Cena zahrnuje emailový report změn 1x týdně a pro registrované prodejce přístup do
uživatelské zóny.

Varianta 2

Kompletní strukturované ceníky
Úplné aktuální ceníky jednotlivých dodavatelů energií ve strukturované datové podobě určené pro
další zpracování. Lze vyžádat např. změny cen za dané období nebo indikovat změny ceníků.
Četnost stahování ceníků není omezena.
Mini
Základní

(ceníky 10 vybraných dodavatelů)
(ceníky všech dodavatelů)

9.000,- / měsíc
14.000,- / měsíc

Zřizovací poplatek za tuto službu je 35.000,- Kč (Mini) a 50.000,- Kč (Základní).
Cena zahrnuje emailový report změn 1x týdně a pro registrované prodejce přístup do
uživatelské zóny.

Spotový trh - služba pro výpočet cen energií dle burzy
Data o cenách elektřiny a zemního plynu na burze a odběrové diagramy (TDD). Součástí dat jsou
dodavatelské ceníky prodejců energií navázané na spotové ceny.
Cena

5.000,- / měsíc

Zřizovací poplatek za tuto službu je 5.000,- Kč.

Emailový report změn v cenách a obchodních podmínkách
Pravidelně Vám budeme na jednu emailovou adresu zasílat přehledný souhrn změn v cenících
všech dodavatelů.
1x měsíčně
1x týdně

3.000,- / měsíc
5.000,- / měsíc

Pozn.: Každá další emailová adresa: 500,- / měsíc
Cena zahrnuje pro registrované prodejce přístup do uživatelské zóny.

Jednorázový export ceníků
Poskytneme Vám v datové podobě (Excel nebo JSON) úplné ceníky energií pro jejich další
zpracování.
10 vybraných dodavatelů
Všichni dodavatelé

35.000,50.000,-

Uživatelská zóna pro prodejce
Poskytuje detailní přehled poptávek od potenciálních zákazníků a souhrnné přehledy o všech
poptávkách.
Online přístup

1.500,- / měsíc

Specifikace podmínek
Poskytování dat je elektronickou online službou. Data jsou poskytována prostřednictvím rozhraní API
v dané strukturované podobě. API rozhraní poskytuje kromě cen i veškeré aktuální podpůrné číselníky
(sazby, jističe, rozdělení na distribuční území, logo dodavatele). Pro implementaci komunikace obdrží
zákazník detailní popis služby a formátu poskytovaných dat.
Obě varianty služby obsahují detailní rozpad cen na jednotlivé její složky (celková cena, DPH, cena
komodity, regulované složky, atd.). Data zahrnují i vybrané údaje o obchodních podmínkách (smlouva na
dobu určitou/neurčitou, způsob prodloužení, omezení nabídky pro určité zákazníky, atd.)
Rozsah poskytovaných dat:

elektrická energie (domácnosti a podnikatelé v kategorii C a D)
zemní plyn (pro odběrové pásmo do 630 MWh/rok)

Podmínky smlouvy:

smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
smlouvu nelze vypovědět po dobu prvních 6 měsíců
fakturace je na celé kalendářní čtvrtletí v prvním měsíci čtvrtletí

Garantovaná smluvní dostupnost služby SLA > 99,93 % / měsíc.
Služba je dostupná standardně pro odběr dat z jednoho serveru zákazníka s danou pevnou IP adresou.
Rozsah možného používání zakoupených dat je určen smlouvou.
* U varianty 1 se omezení na počet dotazů uplatní v rámci celého měsíce (např. pro 200 dotazů/den je
maximální měsíční počet určen jako počet dnů krát 200). V některých dnech tedy může být počet dotazů
i vyšší než denní maximum.
Ceník platný od 1. 8. 2020

