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Prodejní ceny zemního plynu produkt STANDARD pro domácnosti 
a maloodběratele  platné od 1. 1. 2015 pro distribuční území E.ON Distribuce, a.s.

Ceny pro domácnosti a maloodběratele - oprávněné zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh

Vařím

Ohřívám vodu

Topím

kWh/rok

do 1 890

nad 1 890 - 7 560

nad 7 560 - 15 000

nad 15 000 - 25 000

nad 25 000 - 45 000

nad 45 000 - 63 000

nad 63 000 - 630 000

Topím extra

Topím

Kategorie konečných 
zákazníků

Cena distibuce bez DPH Cena za odebraný zemní plyn
a služby obchodu bez DPH

Celková konečná cena bez DPH Celková konečná cena s DPH*

Roční odběr 
v odběrném místě

Pevná cena za 
odebraný plyn

Stálý měsíční 
plat za kapacitu

Cena za 
odebraný plyn

Stálá měsíční 
platba

Součet cen za 
odebraný zemní 

plyn

Součet stálých 
měsíčních platů

Součet cen za 
odebraný zemní 

plyn

Součet stálých 
měsíčních platů

Ceny za distribuci zemního plynu (dále jen ZP) pro zákazníky QUANTUM, a.s., (dále jen prodávající) jsou stanoveny na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu (dále jen CR ERÚ) č. 4/2014 ze dne 25. 11. 2014.
Ceník za sdružené služby dodávky zemního plynu vstupuje v platnost 1. 1. 2015 a je platný pro zákazníky odebírající ZP od QUANTUM, a.s.

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). *Uvedená cena s DPH je pouze orientační.

Komoditní část ceny za distribuci (Kč/kWh) obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu ve výši 2,16 Kč/MWh bez DPH. 

Daň ze zemního plynu:  Pro kategorii Domácnost je zemní plyn od této daně osvobozen.
    Pro kategorii Maloodběratel se platba této daně řídí dle čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., daň ze zemního plynu činí 30,60 Kč/MWh bez DPH (37,03 Kč/MWh s DPH).

kWh/rok Kč/kWh Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3Kč/kWh Kč/kWh Kč/m3Kč/kWh

Pevná cena za 
odebraný plyn

Cena za 
odebraný plyn

Součet cen za 
odebraný zemní 

plyn

Součet cen za 
odebraný zemní 

plyn

Pevná roční 
cena za 

kapacitu

Pevná roční 
cena za 

kapacitu

Součet cen za 
kapacitu

Součet cen za 
kapacitu

Roční odběr 
v odběrném místě
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