
Přehled cen zemního plynu pro kategorii Domácnost a Maloodběr „FIX 2013-2014“
I. PRODEJNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU konečným zákazníkům (Domácnost/Maloodběr) platné od 1. 5. 2013 (ceny distribuce jsou platné od 1. 1. 2014*) 

pro konečné zákazníky společnosti Gas International s.r.o. s ročním odběrem do 63 000 kWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě RWE GasNet s.r.o., platí tyto ceny:  

pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě RWE GasNet s.r.o., platí tyto ceny:  

Maloodběr / Střední odběr cena distribuci bez DPH 
cena za odebraný zemní plyn a ostatní 

služby dodávky bez DPH 
celková konečná cena bez DPH celková konečná cena s DPH ** 

průměrný roční odběr v místě spotřeby 
pevná cena za 

odebraný zemní 
plyn 

stálý měsíční plat 
za kapacitu 

cena za odebraný 
zemní plyn 

stálý měsíční plat 
/ za kapacitu 

součet cen za 
odebraný zemní 

plyn 
součet stálých měsíčních platů 

součet cen za 
odebraný zemní 

plyn 
součet stálých měsíčních platů 

kWh/rok Kč/kWh Kč/m3 Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/kWh Kč/měsíc Kč/m3 

 nad 63 000 do 630 000 0,11541 87,01 0,88009 150,00 0,99550 150,00 87,01 1,20456 181,50 105,28 

* komoditní část ceny za distribuci (Kč/kWh) obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu ve výši 2,13 Kč/MWh.
** uvedená celková konečná cena s DPH je pouze orientační 
*** pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení. Měsíční platbu za kapacitní složku ceny distribuce v  pásmu spotřeby nad 63 000 kWh je nutno vypočítat dle postupu uvedeného v části III.  

Způsob výpočtu platby za kapacitní složku uvedený v tomto přehledu cen vychází z platného Cenového rozhodnutí ERÚ ke dni publikace přehledu cen. Pro výpočet platby za kapacitní složku ceny se použije vždy aktuální způsob stanovený 
pro příslušné zúčtovací období v příslušném Cenovém rozhodnutí ERÚ.   
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). Případné změny ceny za distribuce vyvolané cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, nebo změny týkající se daní vyvolané obecně závazným právním 
předpisem se nepovažují za změnu tohoto ceníku. Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování spotřeby zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního plynu v kWh/rok.  

II. PŘEPOČET OBJEMU SPOTŘEBOVANÉHO ZEMNÍHO PLYNU
Pro provedení přepočtu obejmu spotřebovaného zemního plynu z m3 na kWh, se používá přibližný převod: 1 m3 ≈10,55 kWh 

III. STANOVENÍ PLATBY ZA KAPACITNÍ SLOŽKU CENY DISTRIBUCE
Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny urči podle vzorce:  MPps = (Cps x RK)/12, kde Cps – je součet cen za kapacitu dle tabulky uvedené v části I., RK je denní přidělená pevná 
kapacita v daném odběrném místě v m3, určená podle vzorce: RK = RS/115, kde RS je roční odběr v daném odběrném místě v m3. 

IV. DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU

Kategorie Domácnost – dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., je zemní plyn pro tuto kategorii od daně osvobozen.                www.gasinternational.cz 
zákaznická infolinka: 840 777 666 (prac.dny: 9:00 – 17:00) 

email: info@gasinternational.cz 

Domácnost cena distribuci bez DPH 
cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby 

dodávky bez DPH 
celková konečná cena bez DPH celková konečná cena s DPH ** 

průměrný roční odběr  
v místě spotřeby 

pevná cena  
za odebraný zemní plyn 

stálý měsíční plat  
za kapacitu 

cena za odebraný  
zemní plyn 

stálý  
měsíční plat 

součet cen za odebraný 
zemní plyn 

součet stálých 
měsíčních platů 

součet cen za 
odebraný zemní plyn 

součet stálých měsíčních 
platů 

kWh/rok Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc 

vařím     do 1 890 0,39556 57,62 1,11671 6,30 1,51227 63,92 1,82985 77,34 

ohřívám vodu nad 1 890 do 7 560 0,22119 85,08 0,90664 24,70 1,12783 109,78 1,36467 132,83 

topím   nad 7 560 do 15 000 0,19817 99,58 0,88095 95,58 1,07912 195,16 1,30573 236,14 

nad 15 000 do 20 000 0,18345 117,98 0,88095 95,58 1,06440 213,56 1,28792 258,41 

nad 20 000 do 25 000 0,17581 130,72 0,88095 95,58 1,05676 226,30 1,27868 273,82 

nad 25 000 do 30 000 0,16532 152,56 0,88095 95,58 1,04627 248,14 1,26598 300,25 

nad 30 000 do 35 000 0,15741 172,34 0,88095 95,58 1,03836 267,92 1,25641 324,18 

nad 35 000 do 40 000 0,15054 192,37 0,88095 95,58 1,03149 287,95 1,24810 348,42 

nad 40 000 do 45 000 0,14517 210,28 0,88095 95,58 1,02612 305,86 1,24160 370,09 

nad 45 000 do 50 000 0,14042 228,10 0,88095 95,58 1,02137 323,68 1,23586 391,65 

nad 50 000 do 55 000 0,13512 250,20 0,88095 95,58 1,01607 345,78 1,22944 418,39 

nad 55 000 do 63 000 *** 0,13034 272,10 0,88095 95,58 1,01129 367,68 1,22366 444,89 

http://www.gasinternational.cz/
mailto:info@gasinternational.cz

