
Ceník zemního plynu - JISTOTA - pro odběrná místa připojená k síti E.ON Distribuce, a.s.

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka*1) Fixní složka Daň z plynu*2) Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka Fixní složka

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

A B C D E

do 1,89 1 120,123 6,00 534,06 72,92 0,00 1 654,183 78,92 2 001,56 95,49

nad 1,89 do 7,56 954,589 24,00 365,73 99,30 0,00 1 320,319 123,30 1 597,59 149,19

nad 7,56 do 15,00 939,429 95,00 324,42 124,84 0,00 1 263,849 219,84 1 529,26 266,01

nad 15,00 do 25,00 939,429 95,00 306,52 146,25 0,00 1 245,949 241,25 1 507,60 291,91

nad 25,00 do 45,00 939,429 95,00 275,23 209,79 0,00 1 214,659 304,79 1 469,74 368,80

nad 45,00 do 63,00 939,429 95,00 246,03 316,38 0,00 1 185,459 411,38 1 434,41 497,77

*1)  cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 1,07 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh

*2) 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.

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka*1) Fixní složka Daň z plynu*2) Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka Fixní složka

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

A F C G E

nad 63,00 do 630,00 921,53 76,53000 185,75 147,23061 0,00 1 107,278 223,76061 1 339,81 270,75034

*1)  cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 1,07 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh

*2) 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.

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

• „a“ – variabilní složka

pro domácnosti:

spotřeba v MWh x ( sloupec A + sloupec C )

pro maloodběratele:

spotřeba v MWh x ( sloupec A + sloupec C +  30,60)

• „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                                                                                   zákaznická linka  533 427 300       info@gasint.cz       www.gasint.cz

Ceník vstupuje v platnost 1.1.2020 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“) – E.ON Distribuce, a.s.
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Postup při výpočtu celkového vyúčtování za dodávku plynu:

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


