
Distribuční území ČEZ Distribuce, 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

Kombi Hybridní vytápění C35d 109,00 (131,89)

Elektromobil 8 Elektromobil C27d 109,00 (131,89)

Veřejné osvětlení C62d 109,00

Produktový ceník T-Spot B 23

OBCHODNÍ SAZBA POPIS DISTRIBUČNÍ SAZBA VT KČ/MWh

AKU Akumulace C25d, C26d 109,00 (131,89)

NT KČ/MWh STÁLÝ PLAT V KČ / MĚSÍC

Klasik Běžná spotřeba C01d, C02d, C03d 109,00 (131,89)

V případě zájmu můžete produkt zdarma kdykoliv změnit za jakýkoliv jiný z naší 

aktuální nabídky. 

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

maximum.  Pokud ceny klesají, automaticky platíte méně.

Cena odvozená od vývoje velkoobchodního trhu je nejlepší řešení v období 

skokových změn ceny, vyvarujete se fixace v nevhodnou dobu.

(131,89)

Přímotop

Tepelné čerpadlo

Topení

Vytápění přímotopy

elektrokotlem nebo

tepelným čerpadlem

C45d, C55d, C56d 109,00 (131,89)

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.

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.

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).

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.

Energie pro vaše podnikání +420 735 000 215

info@tedomenergie.cz

Produktový ceník T-Spot B 23
Distribuční území ČEZ Distribuce, 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 firmy

Distribuční území ČEZ Distribuce, a. s.

C01d C02d C03d C25d C26d C27d C35d C45d C46d C55d C56d C62d

Kombi Přímotop Topení

16 20 20

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

C01d C02d C03d C25d C26d C27d C35d C45d C46d C55d C56d C62d

2495,74 1984,01 938,40 1740,68 1076,69 1740,68 825,68 273,95 2495,74 273,95 273,95 351,76

(3019,85) (2400,65) (1135,46) (2106,22) (1302,79) (2106,22) (999,07) (331,48) (3019,85) (331,48) (331,48) (425,63)

179,98 179,98 179,98 179,98 179,98 179,98 179,98 179,98

(217,78) (217,78) (217,78) (217,78) (217,78) (217,78) (217,78) (217,78)

F

39,00 101,00 575,00 136,00 356,00 129,00 417,00 416,00 416,00 374,00 416,00 149,00
(47,19) (122,21) (695,75) (164,56) (430,76) (156,09) (504,57) (503,36) (503,36) (452,54) (503,36) (180,29)

62,00 162,00 919,00 217,00 570,00 206,00 667,00 666,00 666,00 599,00 666,00 238,00
(75,02) (196,02) (1111,99) (262,57) (689,70) (249,26) (807,07) (805,86) (805,86) (724,79) (805,86) (287,98)

78,00 202,00 1149,00 271,00 713,00 258,00 834,00 832,00 832,00 749,00 832,00 297,00
(94,38) (244,42) (1390,29) (327,91) (862,73) (312,18) (1009,14) (1006,72) (1006,72) (906,29) (1006,72) (359,37)

98,00 253,00 1436,00 339,00 891,00 323,00 1043,00 1040,00 1040,00 936,00 1040,00 371,00
(118,58) (306,13) (1737,56) (410,19) (1078,11) (390,83) (1262,03) (1258,40) (1258,40) (1132,56) (1258,40) (448,91)

125,00 324,00 1838,00 434,00 1140,00 413,00 1334,00 1332,00 1331,00 1198,00 1332,00 475,00
(151,25) (392,04) (2223,98) (525,14) (1379,40) (499,73) (1614,14) (1611,72) (1610,51) (1449,58) (1611,72) (574,75)

156,00 404,00 2298,00 542,00 1426,00 516,00 1668,00 1664,00 1681,00 1498,00 1664,00 594,00
(188,76) (488,84) (2780,58) (655,82) (1725,46) (624,36) (2018,28) (2013,44) (2034,01) (1812,58) (2013,44) (718,74)

195,00 506,00 2873,00 678,00 1782,00 645,00 2085,00 2081,00 2122,00 1872,00 2081,00 743,00
(235,95) (612,26) (3476,33) (820,38) (2156,22) (780,45) (2522,85) (2518,01) (2567,62) (2265,12) (2518,01) (899,03)

246,00 637,00 3619,00 854,00 2245,00 813,00 2627,00 2621,00 2754,00 2359,00 2621,00 936,00
(297,66) (770,77) (4378,99) (1033,34) (2716,45) (983,73) (3178,67) (3171,41) (3332,34) (2854,39) (3171,41) (1132,56)

312,00 809,00 4596,00 1085,00 2851,00 1032,00 3336,00 3329,00 3917,00 2995,00 3329,00 1188,00
(377,52) (978,89) (5561,16) (1312,85) (3449,71) (1248,72) (4036,56) (4028,09) (4739,57) (3623,95) (4028,09) (1437,48)

390,00 1011,00 5745,00 1356,00 3564,00 1290,00 4170,00 4161,00 5945,00 3744,00 4161,00 1485,00
(471,90) (1223,31) (6951,45) (1640,76) (4312,44) (1560,90) (5045,70) (5034,81) (7193,45) (4530,24) (5034,81) (1796,85)

488,00 1264,00 7181,00 1695,00 4455,00 1613,00 5213,00 5201,00 9512,00 4680,00 5201,00 1856,00
(590,48) (1529,44) (8689,01) (2050,95) (5390,55) (1951,73) (6307,73) (6293,21) (11509,52) (5662,80) (6293,21) (2245,76)

624,00 1618,00 9192,00 2170,00 5702,00 2064,00 6672,00 6658,00 15845,00 5990,00 6658,00 2376,00
(755,04) (1957,78) (11122,32) (2625,70) (6899,42) (2497,44) (8073,12) (8056,18) (19172,45) (7247,90) (8056,18) (2874,96)

3,90 10,11 57,45 13,56 35,64 12,90 41,70 41,61 99,03 37,44 41,61 14,85
(4,72) (12,23) (69,51) (16,41) (43,12) (15,61) (50,46) (50,35) (119,83) (45,30) (50,35) (17,97)

1,30 3,37 19,15 4,52 11,88 4,30 13,90 13,87 33,01 12,48 13,87 4,95
(1,57) (4,08) (23,17) (5,47) (14,37) (5,20) (16,82) (16,78) (39,94) (15,10) (16,78) (5,99)

I
J

N

IČ: 03328325, DIČ: CZ03328325 Zákaznická linka: +420 735 000 215 info@tedomenergie.cz

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 řádku 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.

A

B

A+D+G+K

B+E+G+K M

L

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.

Cena za dodávku NT (Kč/MWh)

VO
24 8 22

Cena za dodávku VT (Kč/MWh)

Distribuční sazba

Obchodní sazba
Klasik AKU Elektro-

mobil 8

TČ

Cena za distribuci NT - - - - E

Stálý plat (Kč/měsíc) C

Regulované ceny platné od 1.1.2023

DISTRIBUČNÍ SAZBA

Distribuované množství elektřiny (Kč/MWh)

Cena za distribuci VT D

Jistič nad 3×32 A a do 3×40 A včetně

Jistič nad 3×40 A a do 3×50 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 3×80 A a do 3×100 A včetně

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

Měsíční platba za rezervovaný příkon (Kč/měsíc)

Jistič do 3×10 A a do 1×25 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

Činnost operátora trhu OTE

(Kč/odběrné místo/měsíc)

3,43
H

(4,15)

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

Jistič nad 3×160 A za každý 1 A

Jistič nad 1×25 A za každý 1 A

Ostatní služby a daně

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).

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

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

Sazba pro neměřené odběry C60d – pevná cena distribuce 66,53 Kč (80,5 Kč) nebo 33,66 Kč (40,73 Kč) za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu

nebo 66,53 Kč (80,5 Kč) za odběrné místo za měsíc, a to v závislosti na splnění podmínek dle platného Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

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).

CELKOVÁ CENA

Cena ve VT (Kč/MWh)

Cena v NT (Kč/MWh)

POZE

Daň z elektřiny (Kč/MWh)
28,3

K
(34,24)

Systémové služby (Kč/MWh)
113,53

G
(137,37)


