
Ceník zemního plynu - POHODA  - účinný od 1. 1. 2021 - pro odběrná místa připojená k síti GasNet, s.r.o.

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka
*1) Fixní složka Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka Fixní složka

[Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/měsíc] [Kč/MWh]

A B C D

do 1,89 1 049,00 8,00 450,54 66,14 1 499,54 74,14 1 814,44 89,71

nad 1,89 do 7,56 849,00 30,00 247,63 97,89 1 096,63 127,89 1 326,92 154,75

nad 7,56 do 15,00 754,00 95,00 224,16 111,89 978,16 206,89 1 183,57 250,34

nad 15,00 do 25,00 754,00 95,00 205,03 134,20 959,03 229,20 1 160,43 277,33

nad 25,00 do 45,00 754,00 95,00 174,65 194,85 928,65 289,85 1 123,67 350,72

nad 45,00 do 63,00 754,00 95,00 140,93 316,54 894,93 411,54 1 082,87 497,96

*1)  cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 1,10 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka
*1) Fixní složka Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka Fixní složka

[Kč/MWh] [Kč/m3/rok] [Kč/MWh] [Kč/m3/rok]

A F C G

nad 63,00 do 630,00 700,00 76,53000 108,98 111,83415 808,98 188,36415 978,87 227,92062

*1)  cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 1,10 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh

Celkové vyúčtování = „a“ + „b“   (bez DPH)  ………. ( „a“ + „b“ ) *1,21  (s DPH)  

• „a“ – variabilní složka = spotřeba v MWh x ( sloupec A + sloupec C )

• „b“ – fixní složka 

pro odběrné místo s odběrem do 63 MWh/rok: 

  počet kalendářních měsíců ve vyúčtování x ( sloupec B + sloupec D )

pro odběrné místo s odběrem nad 63 MWh/rok a měřením typu "C":  

  podíl období ve vyúčtování x „RKc“ x ( sloupec F + sloupec G ),

  kde: „RKc“ ( přidělená pevná distribuční kapacita ) = přepočtená roční spotřeba v m3 / 115

Gas International s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha                                                                                   info linka: 533 427 300   www.gasint.cz

Domácnosti a domovní kotelny jsou osvobozené od platby daně ze zemního plynu dle zákona č. 261/2007 Sb., maloodběratelé jsou povinni hradit daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH.

Postup při výpočtu celkového vyúčtování za dodávku plynu:

Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

[Kč/MWh]

REGULOVANÁ CENA

Cena za plyn Cena za distribuci

[MWh/rok]
[Kč/m3/rok] [Kč/MWh] [Kč/m3/rok]

Pásmo ročního odběru v 

odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA

Ceník vstupuje v platnost 1. 1. 2021 a je platný pro konečné zákazníky společnosti Gas International s.r.o. v kategorii domácnost a maloodběr, jehož odběrné místo je 

připojeno k síti provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) – GasNet, s.r.o.

[Kč/měsíc]

Pásmo ročního odběru v 

odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA

Cena za plyn Cena za distribuci

REGULOVANÁ CENA

[MWh/rok]
[Kč/MWh]

Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH


