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Zákaznický portál pro domácnosti i podnikatele, díky kterému
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Dostupný z počítače, tabletu či mobilu. 
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Jak se zaregistrovat do Moje MND?
2. Dostanete do zákaznického portálu.

1. Navštivte stránku www.mnd.cz.

Zde zvolte odkaz Zaregistrujte se.

Klikněte na tlačítko Moje MND.
Do portálu můžete vstoupit také
napřímo ze stránky: mojemnd.cz.
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Jak se zaregistrovat?
3. Vyplňte své registrační údaje a klikněte na Zaregistrovat.
4. Na váš email vám přijde potvrzení o registraci.
5. Po kliknutí na odkaz v emailu se přihlásíte do portálu a můžete ho začít využívat.

Domácnost
Vyplňte prosím
• datum narození
• číslo vaší smlouvy, které naleznete
v horní části dokumentu
• nebo číslo vašeho zákaznického účtu,
které naleznete na vašem rozpisu
záloh nebo na faktuře

Nezapomeňte
• zaškrtnout box „Souhlasím
s podmínkami služby“

Podnikatel
• Místo data narození zadejte vaše IČ,
jinak vše vyplňte dle pokynů výše
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V jaké fázi se nachází můj přechod k MND?
Díky Moje MND budete mít přehled o tom, v jaké fázi se nachází váš přechod k MND.
Vše zjistíte z pohodlí vašeho domova, nemusíte nikam volat, ani psát.

Zde vidíte detailnější popsání
fáze přechodu, ve které se nacházíte.
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Jak se orientovat na portálu Moje MND
Horní lišta obsahuje celkem 5 sekcí, do kterých je možné se prokliknout podle toho, co vás zajímá.
PŘEHLED

PLATBY A VYÚČTOVANÍ

NASTAVENÍ ÚČTU

ZPRÁVY

NEVÍTE SI RADY

Hlavní stránka, kde ihned

Detailní přehled plateb

Můžete měnit nastavení:

Zprávy od MND - novinky

• přehled nejčastějších dotazů

vidíte:

• neuhrazené platby

• kontaktních údajů

z první ruky

• dokumenty ke stažení

• budík nastavení záloh

• uhrazené platby

• platebních údajů

• rychlý přehled plateb

• řádná vyúčtování

• roční úsporu

• mimořádné vyúčtování

• vývoj spotřeby

Vstupní stránka se váže
vždy k jednomu odběrnému
místu nebo komoditě.
Mezi jednotlivými komoditami

Tato část s budíkem zobrazujícím nastavení

(plyn/elektřina) či odběrnými místy

výše záloh a tabulkou plateb se vám zobrazí

se lze přepnout.

až ve chvíli, kdy začnete plyn nebo elektřinu
od MND reálně odebírat.
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Jak se vyhnout nedoplatkům?
Barevný budík v sekci PŘEHLED vás informuje o tom, zda máte z dlouhodobého hlediska správně nastavené zálohy.

UPRAVTE SI VÝŠI ZÁLOHY

Pozor důležité
Aby vám budík ukazoval, zda máte
správně nastavenou výši záloh,
JE POTŘEBA ZADAT MINIMÁLNĚ DVA
SAMOODEČTY.

• Budík bude průběžně vyhodnocovat
nastavení záloh oproti vaší spotřebě.
• Ručička budíku se vždy zastaví v jednom
ze tří polí: Nedoplatek, Optimální zálohy,
Přeplatek.
• Dle toho pak můžete zvážit upravení
nastavení výše vašich záloh. Stačí, když
kliknete na tlačítko UPRAVIT ZÁLOHU.

Pokračujte v pravidelném zadávání
samoodečtů - IDEÁLNĚ KAŽDÝ MĚSÍC kliknutím na tlačítko VLOŽIT SAMOODEČET.

Vyhnete se tak nečekaným
nedoplatkům.
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Kolik ročně díky MND ušetřím?
Pod barevným budíkem se nachází graf, který ukazuje srovnání nákladů na energie u MND s náklady, které jste platili
u předchozího dodavatele, případně které byste platili u dominantního dodavatele se srovnatelným produktem.
Díky Moje MND si tak budete moci ověřit, že přechod k MND byla správná volba.

Kolik ušetříte?
Jednoduchý graf vám ukáže, kolik s MND
ročně na plynu či elektřině ušetříte.

Detailnější informace o tom, jak úsporu
v grafu vypočítáváme, NALEZNETE ZDE
a v sekci NEVÍTE SI RADY?
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Jaká je moje spotřeba plynu / elektřiny?
Pokud budete vkládat pravidelně samoodečty do portálu Moje MND,
vámi zadané údaje se projeví nejen v budíku, ale také v grafu se spotřebou,
který naleznete ve spodní části hlavní stránky portálu.
Z grafu je možné prokliknout se také do přehledu spotřeby v číslech.

Jak správně
porozumět grafu?
• „Předpokládaná spotřeba“ – červená křivka
znázorňující vývoj spotřeby dle odhadu
• „Odhad“ - světle zelené sloupce = odhad vaší roční
spotřeby rozložené do celého roku dle obecného
vzorce spotřeby. Tento odhad je stanoven např.
na základě vámi uvedené spotřeby za rok při podpisu
smlouvy s MND
• „Samoodečet“ – tmavě zelené sloupce = spotřeba
dle vámi vložených samoodečtů v daném období

Vámi zadané hodnoty samoodečtu budou zpřesňovat
původní odhad vaší spotřeby. Samoodečty můžete
vkládat pomocí tlačítka VLOŽIT SAMOODEČET

Můžete si nastavit i PŘIPOMÍNÁNÍ vkládání samoodečtu.
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Mám uhrazené všechny platby?
DETAILNĚJŠÍ PŘEHLED

1. Rychlý přehled plateb

naleznete v sekci
PLATBY A VYÚČTOVÁNÍ,

posledních záloh a vyúčtování naleznete na hlavní

do které se prokliknete

stránce portálu po pravé straně.

také zeleným odkazem
Přehled plateb a vyúčtování.

Poté se již dostanete
na další stránku s detaily.
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Mám uhrazené všechny platby?
2. Přehled všech plateb

Po rozkliku DETAIL PLATBY vidíte veškeré údaje
pro platbu a možnosti úhrady.

V této sekci si můžete vybrat, zda chcete zobrazit neuhrazené či uhrazené platby.

Pro zobrazení dalších plateb stačí kliknout
na tlačítko ZOBRAZIT DALŠÍ.
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Jak zažádat o mimořádné vyúčtování?
Portál umožňuje také zažádat o mimořádné vyúčtování, tedy jiné, než v řádném termínu odečtu. Tato funkce je výborným pomocníkem
například pro majitele bytů, kteří svůj byt pronajímají a potřebují při změně podnájemníků vyřešit vyúčtování energií.

Pouze u plynu
Zažádat o mimořádné vyúčtování je možné pouze u plynu

1.

Nejdříve klikněte na odkaz PLATBY A VYÚČTOVÁNÍ

2.

Poté klikněte na této stránce na odkaz

a v rámci distribuční oblasti RWE a Pražská plynárenská.

ŽÁDOST O MIMOŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ
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Jak si změnit osobní údaje či nastavení platebních metod?
V portálu Moje MND se překlikněte do sekce NASTAVENÍ ÚČTU.
Vyberte váš zákaznický účet, u kterého chcete změny provést.

1.

Změnu kontaktních údajů provedete kliknutím
na zelenou tužku a přepsáním původního údaje.

2.

V části s platebními údaji vyberte vždy variantu,
kterou preferujete, případně změnu čísla SIPA
či bankovního účtu přepište rovnou v okně.

3.

Změny uložte kliknutím na zelené tlačítko ULOŽIT.

1.

2.

3.
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Nevím si rady
V portálu Moje MND se překlikněte do sekce NEVÍTE SI RADY.
Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy a dokumenty ke stažení,
které byste mohli potřebovat.
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