PRODUKTOVÝ LIST AKTIV PLUS
Produkt AKTIV PLUS umožňuje flexibilný postupný nákup plynu. Po uzatvorení rámcovej zmluvy Odberateľ môže
kúpiť zmluvné množstvo v niekoľkých tranžiach, pričom využíva produkty zverejnené na http://www.eex.com/en
v časti Market Data/Natural Gas/ Derivatives Market/NCG v tabuľke NCG-Natural-Gas-Year-Futures v jednej z
nasledujúcich záložiek:
I. Year: Cal-Y+1, Cal-Y+2, t. j. rok nasledujúci po dni fixácie tranže alebo po ňom nasledujúci rok;
II. Season: S+1/Y, S+2/Y, t. j. sezóna nasledujúca po dni fixácie tranže alebo po nej nasledujúca sezóna;
III. Quarter: Q+1/Y, Q+2/Y, t. j. kvartál nasledujúci po dni fixácie tranže alebo po ňom nasledujúci kvartál;
IV. Month: M+1/Y, M+2/Y, t. j. mesiac nasledujúci po dni fixácie tranže alebo po ňom nasledujúci mesiac;
platné v deň nákupu tranže.
Odberateľ môže kupovať plyn v ľubovoľný pracovný deň od uzavretia Zmluvy, najneskôr však do 25. dňa mesiaca
predchádzajúceho mesiacu dodávky. V prípade, že Odberateľ neuzavrie dostatočný počet transakcií a nenakúpi
tak celé dohodnuté mesačné zmluvné množstvo, Dodávateľ zrealizuje Odberateľovi nákup zostávajúcej časti v
uvedenom termíne.
Cena za dodávku plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku je pre objednávku i zo dňa D stanovená podľa
nasledujúceho vzorca:
Pi = A + M * EEXi EUR/MWh,
kde
A a M sú konštanty dohodnuté v zmluve.
EEXi je settlement price dňa D-1 zverejnená na http://www.eex.com/en v časti Market Data/Natural Gas/
Derivatives Market/NCG v tabuľke NCG-Natural-Gas-Year-Futures platná pre deň nákupu tranže pre príslušný
produkt.
V rámci produktu AKTIV PLUS má Odberateľ právo požiadať aj o nákup plynu za priamu cenovú ponuku.
Cena plynu P na daný mesiac dodávky bude určená ako objemovo vážený priemer cien plynu podľa nakúpených
tranží na tento mesiac, kde váhami budú nakúpené množstvá na tento mesiac v jednotlivých tranžiach.
V rámci produktu AKTIV PLUS je stanovená spodná tolerančná odchýlka od zmluvného množstva plynu a horná
tolerančná odchýlka. Odberateľ sa zaväzuje odobrať minimálne objednané zmluvné množstvo znížené o spodnú
tolerančnú odchýlku. Podmienky pre prípad neodobrania minimálneho množstva, resp. prekročenie maximálneho
množstva budú upravené v zmluve o dodávke plynu.
Vyhodnotenie záväzku odberu
V prípade, že Odberateľ vo vyhodnocovanom období odoberie menej ako zmluvné množstvo znížené o spodnú
tolerančnú odchýlku, je Odberateľ povinný Dodávateľovi uhradiť takto vypočítané neodobrané množstvo ocenené
cenou, ktorá sa vypočíta podľa vzorca:
(P - 0,9 * PS) EUR/MWh,
pričom P je vážený priemer cien za dodávku za vyhodnocovacie obdobie a váhami sú mesačné zmluvné množstvá.
PS je vážený priemer cien S za príslušný rok. Cena S je mesačný aritmetický priemer denných NCG cien zverejnených
na http://www.eex.com/en v časti Market Data/Natural Gas/Spot Market/Daily Reference Price v riadku NCG,
pričom sa započítavajú iba mesiace, v ktorých bol reálny odber nižší ako Mesačné ZM znížené o spodnú tolerančnú
odchýlku. Váhou je rozdiel mesačného zmluvného množstva zníženého o spodnú tolerančnú odchýlku a reálne
spotrebovaného plynu v príslušnom mesiaci. V prípade, že výsledok výpočtu je záporný, platba je 0 EUR.
V prípade, že Odberateľ vo vyhodnocovanom období odoberie viac ako zmluvné množstvo zvýšené o hornú
tolerančnú odchýlku bez uzavretia Dodatku k Zmluve o zvýšení zmluvného množstva, je Dodávateľ oprávnený
požadovať okrem dohodnutej ceny P aj hodnotu dodávky plynu odobratého vo vyhodnocovanom období nad

zmluvné množstvo zvýšené o hornú tolerančnú odchýlku. Hodnota dodávky plynu sa na tento účel určí ako súčin
rozdielu medzi skutočne odobratým množstvom plynu a Zmluvným množstvom plynu zvýšeným o hornú tolerančnú
odchýlku a ceny určenej podľa vzorca:
(1,1 * PS - P) EUR/MWh,
pričom P je vážený priemer cien za dodávku za vyhodnocovacie obdobie a váhami sú mesačné zmluvné množstvá.
PS je vážený priemer cien S za príslušný rok. Cena S je mesačný aritmetický priemer denných NCG cien zverejnených
na http://www.eex.com/en, v časti Market Data/Natural Gas/Spot Market/Daily Reference Price v riadku NCG,
pričom sa započítavajú iba mesiace, v ktorých bol reálny odber vyšší ako Mesačné ZM zvýšené o hornú tolerančnú
odchýlku. Váhou je rozdiel mesačného zmluvného množstva zvýšeného o hornú tolerančnú odchýlku a reálne
spotrebovaného plynu v príslušnom mesiaci. V prípade, že výsledok výpočtu je záporný, platba je 0 EUR.
Kompenzačná klauzula
V prípade predčasného ukončenia Zmluvy z dôvodov na strane Odberateľa (hlavne podstatné porušenie Zmluvy
Odberateľom a následné odstúpenie Dodávateľa od Zmluvy) sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi
kompenzačnú platbu H. Kompenzačná platba H bude určená ako súčet hodnôt H(m) a hodnoty prepravy. Hodnota
prepravy je rovná celkovej platbe za prepravu na obdobie dodávky zníženej o už vyfakturované čiastky za prepravu.
H = Σ Hm + Transport
Hodnota H(m) sa vypočíta zvlášť pre každý mesiac m počínajúc mesiacom, v ktorom došlo k ukončeniu Zmluvy a
končiac posledným mesiacom, pre ktorý bolo objednané množstvo. Hodnota H(m) pre mesiac m sa stanoví ako
Hm = max [0;MZMm∙ (P - 0.9 * Pt (m)) ] + FPm [EUR].
MZMm mesačné zmluvné množstvo pre mesiac m.
Pt(m) v EUR/MWh označuje burzovú cenu zemného plynu pre mesiac m určenú ako settlement price dňa D-1
zverejnenú na http//www.eex.com/en v časti Market Data/Natural Gas/Derivatives Market/NCG v tabuľke
NCG-Natural-Month-Futuresv riadku Month pre mesiac m platnú ku dňu vyhodnotenia kompenzačnej platby. V
prípade, že pre mesiac m nie je táto kotácia ceny k dispozícii, použije sa settlement price dňa D-1 v tabuľke NCGNatural-Quarter-Futures v riadku Quarter pre štvrťrok, do ktorého daný mesiac m spadá, platná ku vyhodnoteniu
kompenzačnej platby. V prípade, že nie je k dispozícii ani táto cena, použije sa cena settlement price dňa D-1 v tabuľke
NCG-Natural-Year-Futures v riadku Year pre rok, do ktorého daný mesiac m spadá, platná ku dňu vyhodnoteniu
kompenzačnej platby.
FPm je mesačná platba za štruktúrovanie.
V prípade, že výška preukázateľnej škody spôsobenej podstatným porušením Zmluvy na strane Odberateľa
bude vyššia ako H, má Dodávateľ právo žiadať úhradu celej takto vzniknutej škody. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť
kompenzačnú platbu Dodávateľovi na základe Dodávateľom vystavenej a doručenej faktúry. Faktúra je splatná do
14 dní od dátumu jej vystavenia.
Kreditná klauzula
Ak má Odberateľ zmluvne dohodnuté mesačné fakturačné obdobie a preddavkové platby nižšie ako 70 %
predpokladanej spotreby a nastala skutočnosť, ktorá oprávňuje Dodávateľa k názoru, že došlo k zhoršeniu schopnosti
Odberateľa riadne a včas plniť svoje súčasné a budúce peňažné záväzky voči Dodávateľovi, a to:
- Odberateľ je v omeškaní s úhradou preddavkovej platby alebo vyúčtovacej faktúry a k úhrade nedošlo ani v lehote
dodatočne určenej Dodávateľom v písomnom oznámení, alebo
- je Odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby voči spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., ktorá je
členom skupiny RWE AG a k úhrade nedošlo ani v lehote dodatočne určenej touto spoločnosťou, alebo

- bol na majetok Odberateľa podaný návrh na konkurz alebo reštrukturalizáciu, alebo sa začala likvidácia Odberateľa,
alebo sa začalo proti Odberateľovi exekučné konanie, alebo je v predĺžení (vykazuje záporné vlastné imanie),
- došlo k zhoršeniu ratingu Odberateľa priradeného renomovanou spoločnosťou zaoberajúcou sa hodnotením
bonity účastníkov trhu (index bonity spoločnosti Creditreform horší ako 300, rating Standard & Poor‘s horší ako
BBB- alebo rating spoločnosti Moody‘s horší ako Baa3),
- je evidovaný dlh Odberateľa voči Sociálnej poisťovni alebo voči iným prednostným veriteľom, pričom výška tohto
dlhu presiahla 1 000 Eur alebo dlh trvá dlhšie ako 3 po sebe idúce mesiace,
je Dodávateľ oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky. Týmto sa pre odberné miesto s mesačným
fakturačným obdobím rozumie platenie troch záloh, ktorých termíny splatnosti sú 5., 15. a 25. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca a každá zodpovedá jednej tretine zo 100 % predpokladaného celkového mesačného plnenia
podľa Zmluvy. Odberateľ je povinný uhradiť prvú zálohu do 14 dní od dátumu doručenia výzvy Dodávateľa v termíne
splatnosti zálohy. Splatnosť faktúr sa zároveň zmení na 14 dní od dátumu ich vystavenia.

