
Ceník zemního plynu - POHODA  - účinný od 1. 1. 2019 - pro odběrná místa připojená k síti Quantum 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/měsíc] [Kč/měsíc] [Kč/MWh]

A B C D E

do 1,89 1 049,00 8,00 525,64 72,36 0,00 1 574,640 80,36 1 905,31 97,24

nad 1,89 do 7,56 849,00 30,00 315,00 119,92 0,00 1 164,000 149,92 1 408,44 181,40

nad 7,56 do 15,00 754,00 95,00 292,99 152,88 0,00 1 046,990 247,88 1 266,86 299,93

nad 15,00 do 25,00 754,00 95,00 273,19 180,94 0,00 1 027,190 275,94 1 242,90 333,89

nad 25,00 do 45,00 754,00 95,00 244,51 269,76 0,00 998,510 364,76 1 208,20 441,36

nad 45,00 do 63,00 754,00 95,00 210,08 459,35 0,00 964,080 554,35 1 166,54 670,76

*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 178,53 154,86433 0,00 878,530 231,39433 1 063,02 279,98714

*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:

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

Pásmo ročního odběru v 

odběrném místě

Cena za plyn

[MWh/rok]

NEREGULOVANÁ CENA

[Kč/MWh]

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“) – Quantum a.s.

Pásmo ročního odběru v 

odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA

Cena za plyn
Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

[Kč/měsíc]

Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

[Kč/m3/rok]

REGULOVANÁ CENA

Cena za distribuci

REGULOVANÁ CENA

Cena za distribuci


