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

Komodita: Plyn Produktová řada: BIDLI 380 BO BEZ ZÁVAZKU Varianta: 1/2023

99 119,79 461,09 557,92 67,91 82,17 1,83 2,21 30,60 37,03 842,92 1 019,93 873,52 1 056,96 166,91 201,96

99 119,79 251,39 304,18 100,66 121,80 1,83 2,21 30,60 37,03 633,22 766,20 663,82 803,22 199,66 241,59

99 119,79 228,79 276,84 113,79 137,69 1,83 2,21 30,60 37,03 610,62 738,85 641,22 775,88 212,79 257,48

99 119,79 210,01 254,11 135,06 163,42 1,83 2,21 30,60 37,03 591,84 716,13 622,44 753,15 234,06 283,21

99 119,79 176,83 213,96 200,52 242,63 1,83 2,21 30,60 37,03 558,66 675,98 589,26 713,00 299,52 362,42

99 119,79 142,89 172,90 321,22 388,68 1,83 2,21 30,60 37,03 524,72 634,91 555,32 671,94 420,22 508,47

94,10 113,86 104,99 127,04 119,64 144,76 1,83 2,21 30,60 37,03 486,82 589,05 517,42 626,08 213,74 258,63

*  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

** Cena za činnost Operátora trhu je stanovana dle Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu na daný rok

Podmínky produktové řady: BIDLI 380 BO BEZ ZÁVAZKU Výhody produktové řady SPOT
• Jednotková cena za dodávku plynu se vypočítá jako vážený průměr ze všech součinů Indexů OTE stanovených pro jednotlivé dny   • S naším ceníkem máte jistotu, že od 1.1.2023 nezaplatíte za plyn víc než
jež jsou publikovány na webových stránkách   OTE: www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh vládou stanovené maximum. A navíc! 
denních spotřeb plynu zákazníkem v daném zúčtovacím období, kdy váhou je spotřebované množství plynu.  Pokud ceny klesnou, automaticky zaplatíte méně a šetříte!
• Ceny na velkoobchodním trhu jsou uváděny v eurech a přepočítávají se na CZK aktuálně platným kurzem ČNB střed. • Díky zákonem garantované výpovědní lhůtě 1 měsíc můžete v případě
•  Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu „C“ je do denních spotřeb rozložená dle přiděleného, potřeby smlouvu jednoduše změnit. K ničemu se nevážete!
teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky TDD. • Odebírat plyn za ceny, které kopírují ceny na velkoobchodním trhu je v 
• Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou včetně DPH 21 % a jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. období skokových změn cen ta nejlepší volba. 
• MWh - megawatthodina, 1 MWh = 1 000 kWh, pro přepočet spotřeby plynu v m3 na kWh se použije přibližný převod 1 m3 = 10,55 kWh. Vyhnete se tak nevýhodné fixaci cen!
• Pro přiřazení jednotkových cen uvedených v tabulce do vyúčtování spotřeby plynu je rozhodující spotřeba plynu  v daném odběrném místě.

Výpočet celkové roční platby za plyn (spotřeba do 63 MWh) Zastropování cen energií
= Roční spotřeba * Cena za odebraný plyn + 12 * celkový stálý plat Od 1. 1. 2023 je účinné nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a

• Cena odebraného zemního plynu je účtována dle velkoobchodního krátkodobého trhu pro každý den dodávky zvlášť. plynu v mimořádné tržní situaci („Nařízení vlády“). 

Termín „Období regulace“ je v tomto ceníku použit pro období od 1. 1. 2023 

Výpočet celkové roční platby za plyn (spotřeba od 63 do 630 MWh) do změny nebo pozbytí platnosti Nařízení vlády

= Roční spotřeba * Cena za odebraný plyn + (roční spotřeba v m3/115 * celková kapacitní cena) Nařízení vlády reguluje ceny elektřiny formou maximálních (zastropovaných) cen,

což jsou ceny, které není přípustné překročit. Za Období regulace proto nemůže být

Cena za distribuci a ostatní regulované ceny účtována vyšší cena, než je cena stanovená Nařízením vlády.

• Regulované ceny plynu se řídí dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 14/2022 a dle platného nařízení vlády Během období regulace není možné sjednávat cenu vyšší, než je zastropovaná cena

• Regulované platby a ceny za distribuci nemůže dodavatel nijak ovlivnit nebo měnit, všichni dodavatelé mají tyto ceny stejné. stanovená Nařízením vlády. Nižší ceny díky SPOTovým cenám mohou být účtovány.

•  Účinnost distribučních a regulovaných cen od: 1. 1. 2023

Ke dni vydání tohoto ceníku jsou Nařízením vlády zastropeny tyto ceny:

• Účinnost obchodních cen od: 16.11.2022 •  Silová elektřina 3,025 Kč/kWh s DPH (tj. 2,5 Kč/kWh bez DPH)

• Smlouva se sjednává na dobu neurčitou •  Stálý měsíční plat 157,30 Kč s DPH (tj. 130 Kč bez DPH)

• Cena plynu není fixovaná. Případné změny se řídí platnými VOP čl. 9.1.

•  Chyby v tisku jsou vyhrazeny BIDLI ENERGIE, a. s., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 06303684

Zákaznická linka: 704 442 000

E-mail: energie@bidli.cz / www.bidli.cz/energie
Vydáno 30.11.2022

Celková kapacitní cena
Cena zemního plynu je složena z ceny 

zemního plynu dle vnitrodenního trhu 

pro každý den dodávky zvlášť a ceny za 

služby obchodu ve výši 380 Kč/MWh ( 

459,80 Kč/MWh). Od 1. 1. 2023 

budeme dle nař. vlády č. 298/2022 Sb. 

za plyn účtovat max. zastropovanou 

cenu  2 500 Kč/MWh (3 025 Kč/MWh). 

nad 63 do 630

Cena zemního plynu je složena z ceny 

zemního plynu dle vnitrodenního trhu 

pro každý den dodávky zvlášť a ceny za 

služby obchodu ve výši 380 Kč/MWh ( 

459,80 Kč/MWh). Od 1. 1. 2023 

budeme dle nař. vlády č. 298/2022 Sb. 

za plyn účtovat max. zastropovanou 

cenu  2 500 Kč/MWh (3 025 Kč/MWh). 

Jednotková kapacitní 

složka ceny

Pevná cena za 

odebraný plyn

Roční cena za denní 

rezervovanou pevnou 

kapacitu

nad 1,89 do 7,56

MWh/rok Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh

Ceny plynu pro distribuční území GasNet, s.r.o.

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**

Daň ze zemního 

plynu*

Cena za odebraný plyn 

kategorie Domácnost

Cena za odebraný plyn 

kategorie Malodoběr
Celkový stálý plat

Kč/měsíc

do 1,89

nad 7,56 do 15

nad 15 do 25

nad 25 do 45

nad 45 do 63

Cena za 

činnost OTE

Daň ze zemního 

plynu*

Cena za odebraný plyn 

kategorie Domácnost

Cena za odebraný plyn 

kategorie Malodoběr

Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3Kč/m3 Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh


