
Distribuční území EG.D, a.s.

T-Spot B 23

Obchodní ceny elektřiny platné od 14.11.2022

Proč do toho jít s námi?

Podmínky produktu

IČ: 03328325, DIČ: CZ03328325 Zákaznická linka: +420 735 000 215

Energie vašeho domova +420 735 000 215

1. Elektřinu pro vás nakupujeme den před dodávkou na denním velkoobchodním, tzv. spotovém trhu.

2. Spotovou cenou elektřiny se rozumí cena silové elektřiny určovaná pro každou hodinu dodávky zvlášť. Cena každé hodiny se rovná ceně stanovené implicitní aukcí na 

denním trhu zajišťovanou operátorem trhu OTE, a.s. Výše cen je k dispozici na adrese: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava ve zde zveřejněném excelovém souboru 

na listu „DT ČR“ ve sloupci „I“ pod názvem „Marginální cena ČR (EUR/MWh)“. Výsledná cena elektřiny je tvořena z marginálních cen stanovených pro každou hodinu a součinem 

reálné spotřeby poskytnuté z měření. Ceny na uvedeném odkaze jsou v eurech, na české koruny se přepočítají aktuálně platným kurzem ČNB střed, který je k dispozici na 

adrese: https://www.cnb.cz/cs/. 

3. K vypočtené ceně silové elektřiny transparentně přičítáme cenu za služby obchodu a stálý měsíční plat. Jejich výši najdete v příslušném ceníku.

4. V případě dvoutarifních distribučních sazeb je cena silové elektřiny účtována stejně pro vysoký i nízký tarif.

5. Pokud máte měření spotřeby typu „C“ (vaše odběrné místo není osazeno tzv. chytrým měřákem s průběhovým měřením typu „A“ nebo „B“), je vaše hodinová spotřeba 

stanovena dle typového diagramu dodávky. Jedná se o modelový příklad spotřeby stanovený OTE, a.s. na základě skutečných měření v odběrných místech podobného typu.

6. Smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou s vázaností na 1, 2 nebo 3 roky. V případě smlouvy na dobu určitou se po dobu vázanosti výše ceny za služby obchodu 

nemění, je fixní. Nejpozději 30 kalendářních dnů před koncem platnosti fixních cen si můžete sjednat libovolný produkt z naší aktuální nabídky uvedené na www.tedomenergie.cz. 

Pokud si jiný produkt z jakéhokoliv důvodu nevyberete,  budeme vám dodávat za podmínek produktu Spot standard, jehož podmínky jsou a budou zveřejněny na našich 

webových stránkách www.tedomenergie.cz.

TEDOM energie s.r.o., Klášterského 731/13, 617 00 Brno-Komárov

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84461

Ceny jsou uváděny v českých korunách, tučně bez DPH, v závorkách s DPH 21%. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Jsme český dodavatel elektřiny a plynu pro domácnosti, firmy i obce. Patříme

do skupiny TEDOM, která se na energetickém trhu úspěšně pohybuje již

od roku 1991 a po celou tuto dobu určuje trendy v oblasti výroby tepla a elektřiny.

Jako člen Asociace nezávislých dodavatelů energií přispíváme ke zkvalitnění služeb

na trhu s elektřinou a plynem.

info@tedomenergie.cz

Od 1. 1. 2023 budeme dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. za 

silovou elektřinu automaticky účtovat maximálně 

zastropovanou cenu, která činí 5 000 Kč/MWh bez DPH 

(6 050 Kč/MWh včetně DPH).

Přímotop

Tepelné čerpadlo

Topení

Vytápění přímotopy

elektrokotlem nebo

tepelným čerpadlem

D45d, D56d, D57d 109,00 (131,89)

Kombi Hybridní vytápění D35d 109,00 (131,89)

Cena silové elektřiny pro tarify VT i NT a pro všechny 

distribuční sazby je složena z ceny silové elektřiny 

účtované dle hodinových cen dosažených obchodováním 

na denním velkoobchodním trhu a ceny za služby 

obchodu ve výši 450 Kč bez DPH 

(544,5 Kč s DPH) za 1 MWh.

D01d, D02d 109,00 (131,89)

Produktový ceník T-Spot B 23

OBCHODNÍ SAZBA POPIS DISTRIBUČNÍ SAZBA VT KČ/MWh

AKU Akumulace D25d, D26d 109,00 (131,89)

NT KČ/MWh STÁLÝ PLAT V KČ / MĚSÍC

Klasik Běžná spotřeba

Víkend D61d 109,00 (131,89)

Zákonem garantovaná výpovědní lhůta je 1 měsíc, v případě potřeby můžete 

smlouvu snadno změnit.

S naším T-Spot máte jistotu, že od 1. 1. 2023 zaplatíte nejvýše vládou 

stanovené maximum.  Pokud ceny klesají, automaticky platíte méně.

Elektromobil 8 Elektromobil D27d 109,00 (131,89)

Cena odvozená od vývoje velkoobchodního trhu je nejlepší řešení v období skokových 

změn ceny, vyvarujete se fixace v nevhodnou dobu.

Produktový ceník T-Spot B 23
Distribuční území EG.D, a.s.

Smlouvu podepíšete
osobně, nebo pohodlně

on-line ze svého domova.

Energetice rozumíme,
poradí vám naši zkušení

energetičtí poradci.

Vše vyřídíme za vás,
včetně výpovědi u

stávajícího dodavatele.



Kompletní produktový ceník: T-Spot B 23 pro domácnosti

Distribuční území EG.D, a.s.

D01d D02d D25d D26d D27d D35d D45d D56d D57d D61d

Kombi Přímotop TČ Topení

16 20 22 20

109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00
(131,89) (131,89) (131,89) (131,89) (131,89) (131,89) (131,89) (131,89) (131,89) (131,89)

D01d D02d D25d D26d D27d D35d D45d D56d D57d D61d

2104,86 1737,91 1747,68 626,27 1747,68 331,02 331,02 331,02 331,02 2550,64

(2546,88) (2102,87) (2114,69) (757,79) (2114,69) (400,53) (400,53) (400,53) (400,53) (3086,27)

203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40

(246,11) (246,11) (246,11) (246,11) (246,11) (246,11) (246,11) (246,11)

F

27,00 66,00 65,00 102,00 62,00 115,00 128,00 128,00 129,00 52,00
(32,67) (79,86) (78,65) (123,42) (75,02) (139,15) (154,88) (154,88) (156,09) (62,92)

43,00 105,00 104,00 163,00 99,00 184,00 205,00 205,00 206,00 83,00
(52,03) (127,05) (125,84) (197,23) (119,79) (222,64) (248,05) (248,05) (249,26) (100,43)

53,00 131,00 130,00 203,00 124,00 230,00 257,00 257,00 257,00 103,00
(64,13) (158,51) (157,30) (245,63) (150,04) (278,30) (310,97) (310,97) (310,97) (124,63)

67,00 164,00 163,00 254,00 155,00 288,00 321,00 321,00 321,00 129,00
(81,07) (198,44) (197,23) (307,34) (187,55) (348,48) (388,41) (388,41) (388,41) (156,09)

85,00 210,00 208,00 325,00 198,00 369,00 411,00 411,00 411,00 165,00
(102,85) (254,10) (251,68) (393,25) (239,58) (446,49) (497,31) (497,31) (497,31) (199,65)

107,00 263,00 260,00 407,00 247,00 461,00 514,00 514,00 524,00 206,00
(129,47) (318,23) (314,60) (492,47) (298,87) (557,81) (621,94) (621,94) (634,04) (249,26)

134,00 329,00 326,00 509,00 309,00 576,00 642,00 642,00 783,00 258,00
(162,14) (398,09) (394,46) (615,89) (373,89) (696,96) (776,82) (776,82) (947,43) (312,18)

168,00 414,00 410,00 641,00 389,00 726,00 809,00 809,00 1148,00 325,00
(203,28) (500,94) (496,10) (775,61) (470,69) (878,46) (978,89) (978,89) (1389,08) (393,25)

1889,00
(2285,69)

3476,00
(4205,96)

7166,00
(8670,86)

15463,00
(18710,23)

96,64
(116,93)

2,67 6,57 6,51 10,17 6,18 11,52 12,84 12,84 5,16
(3,23) (7,95) (7,88) (12,31) (7,48) (13,94) (15,54) (15,54) (6,24)

0,89 2,19 2,17 3,39 2,06 3,84 4,28 4,28 32,21 1,72
(1,08) (2,65) (2,63) (4,10) (2,49) (4,65) (5,18) (5,18) (38,97) (2,08)

I
J

N

IČ: 03328325, DIČ: CZ03328325 Zákaznická linka: +420 735 000 215

B

D

E

A+D+G+K

B+E+G+K

VÝPOČET CELKOVÉ ROČNÍ CENY ZA ELEKTŘINU

VT (vysoký tarif) = roční spotřeba ve VT × (L = A + D + G + K) + NT (nízký tarif) = roční spotřeba v NT × (M = B + E + G + K)

+ stálé platby = 12 × (C + F dle hodnoty jističe + H) + nižší výsledek podle výpočtu z řádků I a J: podle jističe = 12 × hodnota hlavního jističe × počet fází × I, nebo podle spotřeby = odebrané množství elektřiny × J

V případě zájmu o modelovou kalkulaci neváhejte kontaktovat zákaznickou linku 735 000 215. Stávající zákazníci najdou cenu silové elektřiny za uplynulá období ve svém vyúčtování, případně jeho xls příloze.

Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84461

3,43
H

(4,15)

Jistič nad 1×25 A za každý 1 A

Ostatní služby a daně

Systémové služby (Kč/MWh)
113,53

Jistič nad 3×63 A za každý 1 A -

- - - - -

Jistič nad 3×160 A za každý 1 A

Cena silové elektřiny pro tarify VT i NT a pro všechny distribuční sazby je složena z ceny silové elektřiny účtované dle 

hodinových cen dosažených obchodováním na denním velkoobchodním trhu a ceny za služby obchodu ve výši 450 Kč bez DPH 

(544,5 Kč s DPH) za 1 MWh.*

Stálé platby (Kč/měsíc) stálý plat z C + platba za rezervovaný příkon z F + H + I nebo J

Kompletní ceník zahrnuje regulované ceny dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, jiné poplatky a daně související s dodávkou elektřiny.

VT – vysoký tarif, NT – nízký tarif, MWh – megawatthodina, kWh = kilowatthodina (1 MWh = 1000 kWh).

TEDOM energie s.r.o., Klášterského 731/13, 617 00 Brno-Komárov

CELKOVÁ CENA

Cena ve VT (Kč/MWh) L

Cena v NT (Kč/MWh) M

POZE

Daň z elektřiny (Kč/MWh)
28,3

K
(34,24)

G
(137,37)

Činnost operátora trhu OTE

(Kč/odběrné místo/měsíc)

info@tedomenergie.cz

A

- - - -

-

Jistič nad 3×125 A a do 3×160 A včetně - - - -

- - - - -

Jistič nad 3×100 A a do 3×125 A včetně - - - - - - - -

- - - - -

Jistič nad 3×80 A a do 3×100 A včetně - - - - - - - - -

Jistič nad 3×50 A a do 3×63 A včetně

Jistič nad 3×63 A a do 3×80 A včetně - - - -

Jistič nad 3×10 A a do 3×16 A včetně

Jistič nad 3×16 A a do 3×20 A včetně

Jistič nad 3×20 A a do 3×25 A včetně

Jistič nad 3×25 A a do 3×32 A včetně

Jistič nad 3×32 A a do 3×40 A včetně

Jistič nad 3×40 A a do 3×50 A včetně

Cena za distribuci NT - -

Měsíční platba za rezervovaný příkon (Kč/měsíc)

Jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně

Stálý plat (Kč/měsíc) C

Regulované ceny platné od 1.1.2023

DISTRIBUČNÍ SAZBA

Distribuované množství elektřiny (Kč/MWh)

Cena za distribuci VT

Cena za dodávku VT (Kč/MWh)

Cena za dodávku NT (Kč/MWh)

Obchodní ceny platné od 14.11.2022 Ceny jsou uváděny v českých korunách, tučně bez DPH, v závorkách s DPH 21%. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Distribuční sazba

Obchodní sazba
Klasik AKU Elektromobil 

8
Víkend

24 8

Na základě vládního nařízení je tento poplatek v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023 odpuštěn.

POZE - Podpora obnovitelných zdrojů energie

*Od 1. 1. 2023 budeme dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. za silovou elektřinu automaticky účtovat maximálně zastropovanou cenu, která činí 5 000 Kč/MWh bez DPH (6 050 Kč/MWh včetně DPH).


