
Ceny plynu pro zákazníky kategorie DOMÁCNOST Produkt: STANDARD

pro distribuční území E.ON Distribuce, a.s.

platné od 1.1.2015
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Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

0,00 1,89 2,16 487,99 65,04 0,00 950,00 20,00 1 440,15 85,04 1 742,58 102,90

1,89 7,56 2,16 325,66 90,60 0,00 815,00 50,00 1 142,82 140,60 1 382,81 170,13

7,56 15,00 2,16 287,56 114,61 0,00 785,00 135,00 1 074,72 249,61 1 300,41 302,03

15,00 25,00 2,16 269,44 137,26 0,00 778,00 135,00 1 049,60 272,26 1 270,02 329,43

25,00 45,00 2,16 251,32 175,01 0,00 778,00 135,00 1 031,48 310,01 1 248,09 375,11

45,00 63,00 2,16 216,77 304,56 0,00 778,00 135,00 996,93 439,56 1 206,29 531,87
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Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

63 630 2,16 183,44 125,52446 0,00 769,00 92,00 954,60 217,52446 1 155,07 263,20460

1) Regulované ceny obsahují ceny za distribuci a činnost operátora trhu (OTE) a jsou platné od 1.1.2015. Platnost regulovaných cen je stanovena platným Cenovým rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu (ERÚ).
2) Celkové konečné ceny s DPH jsou pouze orientační.
3) Pro kategorii domácnost je horní hranice tohoto odběrového pásma bez omezení.

Základní informace Výpočet celkové roční platby za plyn
Celková konečná cena plynu je složena z částí: a) Pro odběrné místo s ročním odběrem do 63 MWh:
a) Neregulovaná část, ceny stanovuje dodavatel. Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky: (roční spotřeba v MWh × součet cen za odebraný zemní plyn)

- Cena za odebraný zemní plyn v Kč za MWh + (12 × Součet stálých měsíčních platů)

- Stálý měsíční plat v Kč/Pevná roční Cena za kapacitu  v Kč za m3 b) Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 MWh:

b) Regulovaná část, ceny stanovuje platné Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (roční spotřeba v MWh × součet cen za odebraný zemní plyn)

(Tento ceník obsahuje ceny za distribuci a činnost OTE dle Cenové rozhodnutí Energetického regulačního + (12 × součet stálých měsíčních platů)

úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014). Cena za distribuci a činnost OTE v Kč za MWh: + (roční spotřeba v MWh / 10,55 / 115 × součet cen za kapacitu)

- Pevná cena za odebraný plyn v Kč za MWh

- Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč/Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou Pro orientační přepočet objemu spotřebovaného plynu z m3 na MWh

distribuční kapacitu v Kč za m3 se používá koeficient 1 m = 0,01055 MWh

- Cena za činnost operátora trhu (OTE)

c) Daň ze zemního plynu. Dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., je zemní plyn pro kategorii domácnost Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování dodávek plynu je

od daně osvobozen rozhodující měrná spotřeba plynu v kWh/rok. 1 MWh = 1000 kWh.
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