
Distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

T-Spot B 23

Obchodní ceny plynu platné od 14.11.2022

Proč do toho jít s námi?

Podmínky produktu

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

Energie vašeho domova +420 735 000 215

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

2. Spotovou cenou plynu se rozumí cena odebraného zemního plynu určovaná pro každý den dodávky zvlášť. Cena každého dne se rovná ceně pro záporné denní 

vyrovnávací množství zveřejněné 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 „Odchylky NC BAL“ ve sloupci „J“ pod názvem Použitelná cena pro záporné vyrovnávací množství. Výsledná cena zemního plynu je tvořena z Použitelných cen 

pro záporné vyrovnávací množství (EUR/MWh) stanovených pro každý den 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 odebraného zemního plynu transparentně přičítáme cenu za služby obchodu a stálý měsíční plat. Jejich výši najdete v příslušném ceníku.

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

5. 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.

Vysoká spotřeba od 63 do 630 94,10 (113,86)

od 1,89 do 7,56 99,00 (119,79)

nad 45 do 63 109,00 (131,89)

Od 1. 1. 2023 budeme dle nařízení vlády 

č. 298/2022 Sb. za odebraný zemní plyn 

automaticky účtovat maximálně 

zastropovanou cenu, která činí 2 500 

Kč/MWh bez DPH (3 025 Kč/MWh včetně 

DPH).

Typ spotřeby Roční spotřeba v MWh od - do Kapacitní cena (Kč/ m
3
)

109,00 (131,89)

nad 25 do 45 109,00 (131,89)

Vaření do 1,89 89,00 (107,69)

Produktový ceník T-Spot B 23

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

smlouvu snadno změnit.

Typ spotřeby Interval roční spotřeby v MWh Cena v Kč/MWh Stálý plat v Kč/měsíc

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.

Cena odebraného zemního plynu se 

skládá z ceny velkoobchodního 

krátkodobého trhu pro každý den 

dodávky zvlášť a ceny za služby 

obchodu ve výši 350 Kč bez DPH 

(423,5 s DPH) za 1 MWh
Topení

nad 7,56 do 15 109,00 (131,89)

nad 15 do 25

Ohřev vody

Produktový ceník T-Spot B 23

Distribuční území Pražská plynárenská 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 domácnosti

Distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

do 1,89
nad 1,89

do 7,56

nad 7,56

do 15

nad 15

do 25

nad 25

do 45

nad 45

do 63

nad 63

do 630

89,00 99,00 109,00 109,00 109,00 109,00
(107,69) (119,79) (131,89) (131,89) (131,89) (131,89)

94,10
(113,86)

do 1,89
nad 1,89

do 7,56

nad 7,56

do 15

nad 15

do 25

nad 25

do 45

nad 45

do 63

nad 63

do 630

495,34 296,30 269,67 250,38 204,40 193,15 136,47

(599,36) (358,52) (326,30) (302,96) (247,32) (233,71) (165,13)

77,36 108,43 124,10 146,02 238,14 273,73

(93,61) (131,20) (150,16) (176,68) (288,15) (331,21)

1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
(2,21) (2,21) (2,21) (2,21) (2,21) (2,21) (2,21)

131,62
(159,26)

166,36 207,43 233,10 255,02 347,14 382,73
(201,30) (250,99) (282,05) (308,57) (420,04) (463,10)

225,72
(273,12)

*Od 1. 1. 2023 budeme dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. za odebraný zemní plyn automaticky účtovat maximálně zastropovanou cenu, která činí 2 500 Kč/MWh bez DPH (3 025 Kč/MWh včetně DPH).

IČ: 03328325, DIČ: CZ03328325 Zákaznická linka: +420 735 000 215 info@tedomenergie.czSpolečnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84461

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

Cena odebraného zemního plynu se skládá z ceny velkoobchodního krátkodobého trhu pro každý den dodávky zvlášť a ceny za 

služby obchodu ve výši 350 Kč bez DPH (423,5 s DPH) za 1 MWh.*

A+D+F

- - K

VÝPOČET CELKOVÉ ROČNÍ CENY ZA PLYN

Při spotřebě do 63 MWh

Cena za komoditu = roční spotřeba v MWh × součet ceny z řádků A + D + F + H dle příslušného intervalu spotřeby

+ stálé platby = 12 × (B + E)

Při spotřebě od 63 MWh do 630 MWh

Cena za komoditu = roční spotřeba v MWh × součet ceny z řádků A + D + F + H dle příslušného intervalu spotřeby

+ rezervovaná kapacita = roční spotřeba v m3/115 × K

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

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

Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu.

MWh – megawatthodina, kWh = kilowatthodina (1 MWh = 1000 kWh), m
3
 = metr krychlový (přibližný převod 1 m

3
 = 10,55 kWh).

Zemní plyn (Kč/MWh) I

Stálé platby (Kč/měsíc) - J

Rezervovaná kapacita (Kč/m
3
) - - - -

- G

Daň z plynu (Kč/MWh) - H

CELKOVÁ CENA

Rezervovaná kapacita (Kč/m
3
) - - - - -

Distribuovaný zemní plyn (Kč/MWh) D

Stálý plat (Kč/měsíc) - E

Činnost operátora trhu OTE (Kč/MWh) F

- - C

Regulované ceny platné od 1.1.2023

Roční spotřeba (MWh/rok)

Cena regulovaných služeb

Odebraný zemní plyn (Kč/MWh) A

Stálý plat (Kč/měsíc) - B

Rezervovaná kapacita (Kč/m
3
) - - - -

Roční spotřeba (MWh/rok)

Charakter odběru Vaření Ohřev vody Topení Vysoká spotřeba

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.


