
Ceník společnosti BIDLI energie, a.s. pro domácnosti a maloodběratele

Komodita: Plyn Produktová řada: SPOT Minimum Varianta: 2/2022

290 350,90 465,06 562,72 72,69 87,95 2,04 2,47 30,60 37,03 516,10 624,48 546,70 661,51 362,69 438,85

290 350,90 278,7 337,23 101,76 123,13 2,04 2,47 30,60 37,03 329,74 398,99 360,34 436,01 391,76 474,03

290 350,90 253,44 306,66 116,57 141,05 2,04 2,47 30,60 37,03 304,48 368,42 335,08 405,45 406,57 491,95

290 350,90 235,22 284,62 137,14 165,94 2,04 2,47 30,60 37,03 286,26 346,37 316,86 383,40 427,14 516,84

290 350,90 192,52 232,95 222,44 269,15 2,04 2,47 30,60 37,03 243,56 294,71 274,16 331,73 512,44 620,05

290 350,90 181,78 219,95 256,10 309,88 2,04 2,47 30,60 37,03 232,82 281,71 263,42 318,74 546,1 660,78

94,10 113,86 130,1 157,42 121,33 146,81 2,04 2,47 30,60 37,03 181,14 219,18 211,74 256,21 215,43 260,67

Podmínky Ceníku produktové řady SPOT Minimum

• Ceník je platný od 1.4.2022 a smlouva se sjednává na dobu určitou na 36 měsíců.

• Jednotková cena za dodávku plynu se vypočítá jako vážený průměr ze všech součinů Indexů OTE stanovených pro 

jednotlivé dny jež jsou publikovány na webových stránkách OTE 

https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobetrhy/plyn/vnitrodenni-trh, a denních spotřeb plynu Zákazníkem 

v daném zúčtovacím období, kdy váhou je spotřebované množství plynu.

• Ceny na velkoobchodním trhu jsou uváděny v eurech a přepočítávají se na CZK aktuálně platným kurzem ČNB střed. 

•  Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu „C“ je do denních spotřeb rozložená dle přiděleného, teplotně 

přepočítaného typového diagramu dodávky TDD. 

• Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou včetně DPH 21 % a jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

• Regulované ceny plynu se řídí dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2020 a dle platného 

nařízení vlády. 

• MWh - megawatthodina, 1 MWh = 1 000 kWh, pro přepočet spotřeby plynu v m3 na kWh se použije přibližný 

převod 1 m3 = 10,55 kWh.

• Pro přiřazení jednotkových cen uvedených v tabulce do vyúčtování spotřeby plynu je rozhodující spotřeba plynu

 v daném odběrném místě.

• Regulované ceny pro rok 2022 se řídí Cenovým rozhodnutím ERU č. 7/2021 a platným nařízením vlády.

* Připočítává se k celková ceně za plyn pokud odběratel nemá povolení k nabytí plynu osovobozeného od daně 

dle zákona č. 261/2007 Sb., zákazníci kategorie domácnosti jsou od placení daně ze zemního plynu 

osvobozeny.

Výpočet celkové roční platby za plyn (spotřeba do 63 MWh) 

= Roční spotřeba * Cena za odebraný plyn + 12 * celkový stálý plat

• Cena odebraného zemního plynu je účtována dle velkoobchodního krátkodobého trhu pro každý den dodávky zvlášť.

Výpočet celkové roční platby za plyn (spotřeba od 63 do 630 MWh)
= Roční spotřeba * Cena za odebraný plyn + (roční spotřeba v m3/115 * celková kapacitní cena)

Ceny plynu pro distribuční území Pražská plynárenská, a.s.

Roční odběr v místě 

spotřeby

Obchodní složka - Platba za dodávku plynu Platba za distribuci plynu a ostatné regulované služby Celková cena mimo hodnoty komodity na denním trhu

Cena za odebraný plyn Stálý měsíční poplatek
Pevná cena za 

odebraný plyn

Stálý měsíční plat za 

přistavenou kapacitu

Cena za 

činnost OTE
Celkový stálý plat

Cena za odebraný plyn 

kategorie Malodoběr

do 1,89

nad 1,89 do 7,56

Daň ze zemního 

plynu*

Cena za odebraný plyn 

kategorie Domácnost

MWh/rok

Cena zemního plynu je složena z 

ceny zemního plynu dle 

vnitrodenního trhu pro každý den 

dodávky zvlášť a ceny za služby 

obchodu ve výši 49 Kč/MWh 

(59,29 Kč/MWh).

Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

nad 7,56 do 15

nad 15 do 25

nad 25 do 45

nad 45 do 63

Cena zemního plynu je složena z 

ceny zemního plynu dle 

vnitrodenního trhu pro každý den 

dodávky zvlášť a ceny za služby 

obchodu ve výši 49 Kč/MWh 

(59,29 Kč/MWh).

Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc

Cena za odebraný plyn 

kategorie Domácnost

Kč/MWh

nad 63 do 630

Cena za odebraný plyn 

kategorie Malodoběr
Celková kapacitní cena

Kč/m3 Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3

Jednotková kapacitní 

složka ceny

Pevná cena za 

odebraný plyn

Roční cena za denní 

rezervovanou pevnou 

kapacitu

Cena za 

činnost OTE

Daň ze zemního 

plynu*

pondělí - pátek: 9 - 17

704 442 000

energie@bidli.cz

www.bidli.cz/energie


