
Ceník zemního plynu - POHODA  - účinný od 1. 1. 2019 - pro odběrná místa připojená k síti GasNet, s.r.o.

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/měsíc] [Kč/měsíc] [Kč/MWh]

A B C D E

do 1,89 1 049,00 8,00 460,13 67,48 0,00 1 509,130 75,48 1 826,05 91,33

nad 1,89 do 7,56 849,00 30,00 249,49 100,64 0,00 1 098,490 130,64 1 329,17 158,07

nad 7,56 do 15,00 754,00 95,00 227,48 114,42 0,00 981,480 209,42 1 187,59 253,40

nad 15,00 do 25,00 754,00 95,00 207,68 138,99 0,00 961,680 233,99 1 163,63 283,13

nad 25,00 do 45,00 754,00 95,00 179,00 198,46 0,00 933,000 293,46 1 128,93 355,09

nad 45,00 do 63,00 754,00 95,00 144,57 327,05 0,00 898,570 422,05 1 087,27 510,68

*1)  cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 0,71 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/měsíc]

A F C G E

nad 63,00 do 630,00 700,00 76,53000 113,02 115,19625 0,00 813,020 191,72625 983,75 231,98876

*1)  cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 0,71 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 + sloupec E )

• „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
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Postup při výpočtu celkového vyúčtování za dodávku plynu:

[Kč/MWh] [Kč/m3/rok] [Kč/MWh]

Pásmo ročního odběru v 

odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA
Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

[Kč/m3/rok]
[MWh/rok]

Cena za distribuci

REGULOVANÁ CENA

Cena za distribuci

Ceník vstupuje v platnost 1. 1. 2019 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.

Pásmo ročního odběru v 

odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA

Cena za plyn

[MWh/rok]

Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

[Kč/MWh] [Kč/měsíc]

REGULOVANÁ CENA

Cena za plyn


