
Plyn z burzy
Ceník koncových cen dodávky pro domácnosti a maloodběratele včetně regulovaných plateb a DPH platný od 7. 10. 2021
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DPH stanovená podle 

aktuálně platných sazeb.
V době vydání ceníku je 

sazba DPH 21 %.

Cena za regulované služby je 
stanovena podle Cenového rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu a 
zahrnuje poplatek za distribuci a 

pevnou složku za činnosti operátora 
trhu s plynem.

)(
Cena za zemní plyn stanovená

podle níže uvedených produktových 
podmínek za 1 MWh.

+
Cena za nákup na trhu a zákaznický servis

ve výši 220 Kč za 1 MWh.
+

Stálá měsíční platba je stanovena
ve výši 159 Kč za odběrné místo.
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Celková cena s DPH

Celková cena s DPH

1. Produktová řada Plyn z burzy je určena novým i stávajícím zákazníkům.

2. Smlouvu lze sjednat na dobu určitou v délce trvání na 3 roky.

3. Cena za zemní plyn v rámci produktu se stanovuje pro každý obchodní den dodávky 
zvlášť. Cena každého obchodního dne dodávky plynu se rovná hodnotě „Použitelná cena 
pro záporné denní vyrovnávací množství“, což je referenční cena pro dodávku zemního 
plynu národního Operátora trhu s energiemi v České republice (dále OTE, a.s.), kterého 
pověřil Energetický regulační úřad. Ceny jsou uváděny v EUR. Aktuální ceny a jejich historie 
jsou volně dostupné na https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/odchylky-plyn/.

4. Pro přepočet ceny za zemní plyn na české koruny se použijí denní kurzy ČNB střed. 
Aktuální kurzy a jejich historie jsou volně dostupné na adrese www.cnb.cz.

5. Výsledná cena za zemní plyn v daném měsíci je určena jako průměr denních referenč-
ních cen v českých korunách vážených podle denních hodnot přepočteného typového 

diagramu dodávky 3 (TDD 3) v daném měsíci. Hodnoty jsou dostupné na https://www.ote-
-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd.

6. Novému zákazníkovi, s nímž bude sjednán tento produkt, bude dodávka za podmínek 
produktové řady Plyn z burzy zahájena okamžikem zahájení dodávek plynu. Stávajícímu 
zákazníkovi bude v případě sjednání tohoto produktu dodávka za podmínek produktu Plyn 
z burzy zahájena dnem následujícím po uplynutí sjednané doby trvání současného 
závazku, pokud se zákazníkem nebylo sjednáno jinak. Přesné datum zahájení dodávek za 
podmínek produktové řady Plyn z burzy bude zákazníkovi potvrzeno na nejbližší periodic-
ké vyúčtovací faktuře.

7. Zákazník má možnost si kdykoliv v průběhu smluvního vztahu sjednat libovolný produkt 
z aktuální produktové nabídky společnosti, s tím, že tento bude použit nejdříve k 1. dni 
následujícího měsíce od podpisu příslušného dodatku ke smlouvě.

Produktové podmínky

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) 30,60 Kc/MWh, od které jsou domácnosti osvobozeny. Orientačně 1 m3 odpovídá přibližně 0,01055 MWh.

datum a místo podpisu:

podpis zákazníka


