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PRODUKT: BONUS PLYN S ROČNÍ ÚSPOROU

Produkt

Roční odběr v odběrném místě  
v MWh/rok

Cena za distribuci a ostatní regulované platby Cena za odebraný zemní plyn

Cena 
za distribuovaný 

plyn

Stálý 
měsíční plat 
za kapacitu

Cena za služby  
operátora trhu

Stálý 
měsíční plat

Cena 
za odebraný plyn

Nad Do Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh

1 2 3 4 5

Vařím
 

1,89
448,10 66,14 2,44

99,00
(119,79)

Výsledná cena za 1 MWh komodity v daném období se stanovuje jako součet součinů 
denních spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém vnitrodenním  
trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za 
shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle platného kurzu  
www.cnb.cz k danému dni), a poplatku za zajištění nákupu a dodávek pro Vaše 
odběrné místo za 1 MWh ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH).

(542,20) (80,03) (2,95)

Ohřívám vodu 1,89 7,56
245,19 97,89 2,44

(296,68) (118,45) (2,95)

Topím

7,56 15
221,72 111,89 2,44

(268,28) (135,39) (2,95)

15 25
202,59 134,20 2,44

(245,13) (162,38) (2,95)

25 45
172,21 194,85 2,44

(208,37) (235,77) (2,95)

45 63
138,49 316,54 2,44

(167,57) (383,01) (2,95)

Cena zemního plynu je stanovena pro každý den dodávky zvlášť a rovná se ceně vzniklé obchodováním na krátkodobém vnitrodenním trhu organizovaném 
společností OTE, a.s. Konkrétní ceny pro daný obchodní den jsou zveřejňovány na adrese www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh.
Cena zemního plynu je uváděna v EUR a pro přepočet na Kč se použijí denní kurzy ČNB, které jsou zveřejňovány na adrese www.cnb.cz.
Výsledná cena za 1 MWh zemního plynu v daném období se stanovuje jako součet součinů denních spotřeb a denních cen zobchodovaných na 
krátkodobém vnitrodenním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období a poplatku za zajištění 
nákupu a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 250 Kč bez DPH (302,5 Kč s DPH) a stálého platu 99 Kč bez DPH (119,79 Kč s DPH) za měsíc.
Naměřenou spotřebou se u zákazníků s neprůběhovým měřením typu „C“ nebo „CM“ rozumí hodnota spotřebovaného plynu rozložená do jednotlivých 
obchodních dnů, a to dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu dodávky (TDD). U zákazníků s průběhovým měřením typu „A“ pak 
denní spotřeba odpovídá skutečně naměřené spotřebě plynu v odběrném místě. 

Postup výpočtu celkové roční platby za plyn:
a) stálé platby = 12 x (sloupec 2 + sloupec 4)
b) platba za zemní plyn = roční spotřeba v MWh x (sloupce 1 + 3 + 5)

Cena za distribuci a ostatní regulované platby

V tomto ceníku najdete jak cenu za odebraný zemní plyn tak i ceny za regulované platby, jejichž výši určuje  Energetický regulační úřad (ERÚ). Tuto 
položku nemůže dodavatel nijak ovlivnit nebo měnit. 

Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v závorce ceny s DPH). Změny cen vyvolané obecně závazným 
právním předpisem nejsou považovány za změnu ceny dodavatelem, resp. za změnu tohoto ceníku. Sazba DPH činí 21 %, její výše se právními předpisy 
může měnit, a proto jsou konečné ceny s DPH orientační. Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu.  
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15. 11. 2021


